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НАЈВИШЕ О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

„МЛАДИ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ“

У Мајданпеку заседало Општинско веће

Општина Неготин представила пројекат

МАЈДАНПЕК - На 29.седници Општинског већа у Мајданпеку 
утврђен је предлог Одлуке о покретању поступка размене непокрет-
ности без накнаде у јавну својину општине Мајданпек непосредном 
погодбом, а уз остало и више одлука о подстицајима у пољопривре-
ди.

Одлука о покретању поступка размене непокретности има за 
циљ стварање бољих услова за ефикасно остваривање планова и ус-
мерена је на отварање поступка размене непокретности без накна-
де непосредном погодбом у јавну својину општине Мајданпек. Реч 
је о постројењима у власништву Serbia Zijin Bor Copper, од значаја за 
функционисање града, а на другој страни о земљиштву које је у влас-
ништву општине, а потребно је поменутој компанији ради оствари-
вања зацртаних планова. 

Чланови Општинског већа усвојили су Нацрт решења о да-
вању сагласности на одлуку о изменама и допунама Предшколског 
програма ПУ „Марија Мунћан“ за наредну годину, према којем ће 
одељења постојати у Мајданпеку, Доњем Милановцу, за 15 ученика у 
Рудној глави и по пет у Црнајки и Дебелом лугу, а неће бити на Кршу 
јер сада нема деце предшколског узраста. Према Нацрту Одлуке о 
одређивању аутобуских стајалишта у градском и приградском пре-

возу, предложено је да се између Близне и Белог извора региструје 
станица Максимовић због деце школског узраста. 

Највише пажње на овој седници добиле су тачке дневног 
реда везано за подстицаје у пољопривреди. Најпре је у правилник 
из 2011. године о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства за набавку машина и квалитетних жи-
вотиња за унапређење пољопривредне производње, унета измена 
која заправо представља корекцију везану за нове околности у тој 
области. Како су подаци са такозваног првог пресека показали да 
постоји велико интересовање за инвестицијама у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, јер је за 62 пријаве за набавку нове 
опреме за сектор млеко, воће и поврће, узгој житарица, пчеларство 
и аквакултуру, био потребан износ од 4,7 милиона динара, интервен-
ција је била неопходна. Тако је првобитно предвиђен износ за те на-
мене дуплиран са четири на осам милиона динара, док је јавни позив 
за подношење захтева за остваривање права на подстицај за развој 
овчарства, измењен тако што је предвиђени износ средстава 28 уме-
сто 32 милиона динара. Чуло се такође, да је 28 пријава за матична 
стада оваца и да би према прелиминарној листи 18 домаћинстава 
требало да добије 15 плус једно грло праменки, а 10 пољопривред-
них домаћинстава по 30 плус једно грло овце „il de france“. 

Овом су приликом одобрена и средства за функционисање 
удружења „Аграр Поречу“ из Клокочевца и Удружењу професионал-
них рибара Доње Подунавље, као и за спровођење одгајивачко се-
лекцијских програма. 

Удружењу дијабетичара „Плави круг“ одобрена су средства за 
реализацију викенд акције, а ОШ „Вук Караџић“ за опремање школ-
ске кухиње будући да је Министарство просвете дало „зелено свет-
ло“ за организацију целодневног боравка.

 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”.

 НЕГОТИН - Удружење грађана „Србија за младе“ и општина Него-
тин на почетној прес конференцији у великој сали Скупштине општине Не-
готин, представили су пројекат „Млади у туристичкој индустрији“, вредан 
200.100 евра. Пројекат подразумева у првом реду едукацију младих, али и 
формирање потпуно функционалног, одрживог и оперативног Омладин-
ског туристичког саветодавног центра у Неготину, који би требало да упо-
сли десетак младих.

Тако ће за младе Неготина, али и Нове Вароши, Рашке, Ниша, Баји-
не Баште, Бача, Бечеја и општине Савски венац, крајем септембра или по-
четком октобра бити одржана серија петодневних тренинга и инфо дана 
за 800 младих, 30 припадника ромске националности и 20 особа са инва-
лидитетом. 

- Значај пројекта је у пружању обука и радионица за незапослене 
младе, особе са инвалидитетом и ромску популацију. Циљ је обезбедити 
бољу запошљивост у туристичкој индустрији и снажнију индивидуалну спо-
собност за покретање властитог бизниса-каже Ненад Томић, тренинг ко-
ординатор.

Циљна група пројекта „Млади у туристичкој индустрији“ су незапос-
лени без или са ниским нивоом квалификације, млади ван система образо-
вања, запослења или обуке и млади чланови угрожених група: Роми, особе 
са инвалидитетом и млади са ниским нивоом образовања.

-Конкретне активности су почетна и завршна прес конференција, 
инфо дани у осам општина који ће трајати по пет дана. Имате тренинге који 
ће исто бити организовани у осам општина, који ће трајати по пет дана, на-
кон тога имате отварање Омладинског туристичког саветодавног центра 
у Неготину, менторски програм где ћемо младе са тренинга позвати у од-
ређене фирме у којима имамо овај програм и на крају запошљавање мла-
дих у тим фирмама које буду конкурисале касније“, рекао је Томић.

Пројекат ”Млади у туристичкој индустрији” има за циљ да обезбеди 

већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, ом-
ладинских активности, радног искуства и предузетничке праксе међу мла-
дима. Вредан је 200.100 евра, а Удружење “Србија за младе” и Општина Не-
готин партиципирају са по 10 одсто.

-Пројекат „Млади у туристичкој индустрији“ који се финансира из 
ЕУ фондова уз подршку Владе Републике Србије, има за циљ укључивање 
младих у Србији, повећање запослености, омладинских активности, радног 
искуства и предузетничке праксе међу младима. Драго ми је што је наша 
општина део пројекта, који ће се реализовати у осам општина у Србији, и 
који ће укључивањем вас, младих људи, са новим идејама и енергијом, ути-
цати да наша развојна шанса, туризам постане наш бренд и начин на који 
ће нас препознати свуда - рекао је на почетној прес конференцији Влади-
мир Величковић, председник општине Неготин.

Ова активност је, иначе, део пројекта „Подршка Европске уније ак-
тивном укључивању младих”, вредног 4,7 милиона евра, који финансира ЕУ 
(ИПА 2014), а кофинансира Влада Републике Србије. 

 С.М.Ј.
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ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
СТИМУЛИШЕ И ПРОИЗВОДЊУ МЕДА

Све више пчелара на подручју Бољевца
ДРУШТВО

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 
30 МИЛИОНА ДИНАРА МАРИНЕ У КЛАДОВУ 

И ГОЛУПЦУ

У Влаолу почиње градња Дома културе

Развојна шанса наутичког туризма

 БОЉЕВАЦ - Прво удружење пчелара на подручју Бољевца, 
формирано је далеке 1923. године. Традиција производње меда се 
сачувала до данас, али тек у послењих неколико година ова делат-
ност добија све већи замах. 

 Према проценама Одељења за пољопривреду општине Боље-
вац, производњом меда се бави више од хиљаду и по пчелара, а у по-
следње време је све више младих произвођача који се опредељују 
за пчеларство. Пре две године је регистровано још једно удружење 
пчелара, тако да произвођачи меда планирају у наредном периоду 
да заједничким снагама наступају на тржишту и што је још важније, 
да своје производе органски заштите. 

-Томе доприносе и повољни услови за пчеларе, с обзиром на 
површину и густину насељености, тако да се пчелињаци смештени 
на теренима где нема употребе хемиских средстава, па пчелари не 
морају да селе своја друштва. Због повећаног интересовања за пче-
ларство, ми смо ове године у општинском Фонду за пољопривреду 
увели и подстицајне мере за ову област и трудићемо се да наредних 
година још више стимулишемо произвођаче меда- каже Слађан Ђи-

МАЈДАНПЕК- У уторак, 20. августа у селу Влаоле почело је 
рушење Дома културе (уствари некадашње задружне зграде старе 
скоро 100 година), нефункционалног и руинираног, да би на истом 
месту почела градња нове зграде примерена функцији и потреба-
ма мештана, али и времену.

-Испуњавајући обећање које смо дали у предизборној кам-
пањи, а имајући у виду стање Дома културе, почело је његово ру-
шење да би на истом месту подигли ново савремено здање које ће 
у сваком смислу одговорити потребама становника Влаола- рекао је 
Драган Поповић, председник Општине Мајданпек и додао да је реч о 
највреднијој овогодишњој инвестицији будући да је њена вредност 
скоро 25 милиона динара, односно скоро 30 милиона са ПДВ-ом. 

Додао је да се на тај начин показује да је овој власти сваки ста-
новник општине подједнако важан, без обзира одакле је, па подсе-
тио да се у овој години већ ради и на домовима културе у Рудној гла-
ви и Мирочу.

-Драго нам је да су у општини препознали потребе овог села 
и помажу нам да изградимо нови дом културе, јер су у старом, с об-
зиром на стање у којем се налазио све активности биле небезбедне. 
У новом дому културе млади ће имати могућности да се покупљају 
и друже, а то нам је најважније- каже Марјан Мијуцић, председник 
Месне заједнице.

-Нови дом ће нам пуно значити да деца остану овде, да не од-
лазе, да у селу има више младих – додаје Виолета Владић, председ-
ница КУД-а 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 - Републичка Агенција за управљање лукама распи-
сала је јавне набавке за израде студија за потребе утврђивања луч-
ких подручја марина у Кладову и Голупцу. За марине се траже по-
нуде које ће обухватити израду претходних анализа оправданости, 
студије локација као и економско финансијских анализа. Понуде за 
израду студије за будућу голубачку марину треба доставити најкас-
није до 9. септембра, а студију за марину у Кладову до 16. септем-
бра 2019.године.

Марине су развојна шанса наутичког туризма, поручују из 
Агенције за управљање лукама, која је покренула Јавне набавке за 
израду Студија за потребе утврђивања лучког подручја марина у 
Кладову и Голупцу. Агенција ће, у складу са својим надлежностима, 
утврђивати подручја за марине као пристаништа за посебне намене 
за прихват, чување и опрему пловила и издавати одобрења будућим 
оператерима за обављање ове делатности на период од 10 година. 
Препознајући значајну улогу коју марине имају у развоју наутичког 
туризма Агенција ће у наредном периоду уложити напоре како би 
се по први пут у нашој земљи уредила ова област.

 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”.

миш, председник Скупштине општине Бољевац. 
Осим директних подстицајних средстава које добијају произ-

вођачи меда, из Фонда ће бити издвојена средства и за унапређење 
рада удружења и пружена помоћ у процедури заштите географског 
порекла и органске производње меда на овом подручју. 

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

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“.
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НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ
Локална самоуправа издвојила 599.000 динара за основце и средњошколце

НЕГОТИН - Локална самоуправа у Неготину наградила је де-
веторо ученика генерације, 42 ученика основних и средњих школа 
и два хора овдашње Уметничке школе за постигнуте резултате на 
републичким такмичењима, фестивалима и смотрама. Са по 30.000 
динара награђени су ученици генерације школа у општини Него-
тин: Миа Станковић (ОШ „Вук Караџић“), Јована Дујкић (ОШ „Бран-
ко Радичевић“), Богдан Миленковић (ОШ „Вера Радосављевић“), 
Лаура Јанковић (ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница), Милена Мар-

ковић (основна музичка школа УШ „Стеван 
Мокрањац“), Давид Сурдановић, (Средња 
музичка школа УШ „Стеван Мокрањац“), Те-
одора Стевановић (Пољопривредна школа 
са домом ученика „Рајко Боснић“), Хелана 
Шћопуловић, (Неготинска гимназија) и Ни-
кола Николић (Техничка школа).

По 10.000 динара добили су ученици 
који су освојили прво место на републич-
ким такмичењима и фестивалима, као и два 
неготинска хора. По 8.000 динара они који 
су били другопласирани на такмичењима и 
фестивалима, а по 5.000 другопласирани на 
смотрама. Ученици који су освојили треће 
место на републичким такмичењима добили 
су по 7.000 динара, а ђаци који били треће-
пласирани на смотрама по 3.000 динара. За 
ове намене локална самоуправа издвојила 
је из буџета 599.000 динара.

-За радовање је чињеница да ове годи-
не имамо десет награђених ђака више, у од-
носу на прошлу годину, у ситуацији када се 
смањује број ђака по школама. Онима који 

иду на студије желим успеха у одабиру професије и даљем раду, а 
млађима да награде буду још бројније и да постижу још боље ре-
зултате . Надам се да ће се неки од вас вратити у родни крај, мислим 
на студенте, јер без образованих људи ми као заједница теже ћемо 
функционисати – рекао је на пријему који је за најуспешније ђаке ор-
ганизовао, председник општине, Владимир Величковић. 

 С.М.Ј.
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ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ДАНИ БРЕСТОВАЧКЕ БАЊЕ”

ТЕКИЈАНКА УВЕК У СЛУЖБИ КУПАЦА

Традиционална манифестација окупила неколико хиљада Борана и гостију из суседних градова

Свеже месо, месне прерађевине и вакуум програм

БОР - Традиционална манифестација „Дани Брестовачке бање“, одржана 17 
августа, окупила је неколико хиљада Борана и гостију из суседних градова. Мани-
фестација је почела отварањем продајне изложбе сувенира и предмета старих за-
ната. Уследило је припремање традиционалне хране „Златне руке“ где је титулу по-
бедника понео тим „Незаборав“ из Лазнице код Жагубице. Друго место припало је 
ЗУ „Пчиња“ из Бора а треће „Шарбановачком котлићу“ из Шарбановца.

У категорији припреме традиционалне хране додељене су и две специјал-
не награде “Вредним влајнама” из Рудне главе и породици Страхињић из Шарба-
новца. У категорији сувенира најбоље су биле „Маријанијине уникатне луткице“ из 
Бора, друго место припало је Маји Митић а треће је освојио УМС Бор. Специјалну 

награду добио је „Борски кутак“. Међу рукотворинама и предметима старих зана-
та најбољи су били ПГ „Петровић“ из Вражогрнца код Зајечара, на другом месту на-
шле су се „Жакица и Дакица“ из Луке а треће је заузела Радионица за израду сапу-
на „Сани сапун“ из Књажевца. 

Пажњу посетилаца је свакако привукла инсенација доласка краља Алек-
сандра Карађорђевића и књегиње Персиде, чији је домаћин био доктор Линден-
мајер . Ове године у тим улогама нашли су се: Лепомир Ивковић, Симонида Гаврић 
и Жељко Витомировић.

- Ова манифестација се одржава више од четврт века. Брестовачка бања са 
разлогом носи епитет краљевске бање, пре свега јер је ово једна од најлепших бања 
на овим просторима а радо су је посећивали чланови династије Обреновић и Ка-

рађорђевић и баш ту су се доносиле неке од најважнијих одлука за развој српске др-
жаве. Захваљујем се Министарству трговине, туризма и телекомуникација без којих 
ова манифестација не бих била оно што јесте, као и установама културе и Туристич-
кој организацији на дивној организацији. Град Бор ће увек поштовати културу и тра-
дицију и подржати овакве и сличне манифестације – казао је Никола Марић, помоћ-
ник градоначелника града Бора.

У наставку програма наступили су 
КУД-ови Бор и „Ђидо“ из Брестовца, као и 
сеоска културно уметничка друштва града 
Бора. Посетиоци су имали прилике да по-
гледају и пастира са Старе планине „Давид 
Штрбац“ у извођењу Звонка Павковића и 
уз пратњу гајдаша Јордана Васиљевића, 
као и наступ етно радионице Центра за 
културу, вокалних солиста и инструмента-
листа града Бора. Наступили су и Уметнич-
ки центар „Талија“ из Београда, ансамбл за 
народни песни и игри „Орце Николов“ из 
Скопља, Academy of arts & kithara инсти-
туте из Каира у Египту.

Приказана је и стална изложбена 
поставка „Брестовачка бања у доба кнеза 
Милоша“ у Конаку кнеза Милоша Обрено-
вића, у Оџаклији, док је у Зијин РТБ клубу 
одржана радионица „Кораци у организо-
вању манифестација“.

Додељене су и специјалне плакете Анди Драгашановићу, за несебичан до-
принос у реализацији програма, КУД-у „Ђидо“ , Драгију Чорболоковићу и борским 
глумцима аматерима Звонку Стевкићу и Видоју Несторовићу који су радили инсе-
нацију доласка кнеза Милоша Обреновића. 

У вечерњим сатима приказано је паљење преображењске ватре на ушћу 
Брестовачке реке и Пујице уз наступ вокалних инструменталиста и солиста. 

Посетиоце је одушевио и концерт групе „Сања Илић и Балканика“.
Организатори манифестације су : Туристичка организација града Бора, Уста-

нова Центар за културу, Музеј рударства и металургије и Српска круна а покрови-
тељи Министарство трговине, туризма и телекомуникације и Град Бор.

 Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Трговински ланац Текијанка припремио је нова изненађења 
за своје купце. Новине се односе на месо и сухомеснате производе, а посебан ак-
ценат је на вакуумираним производима од меса. 

-Текијанка је увек у служби купаца, а овом приликом одлучили смо да се по-
светимо једном великом пројекту који се односи на месо и сухомеснате произво-
де. Највише пажње усмерили смо на вакуум програм у нашим продавницама – ка-
зала је Бобана Беатовић, маркетинг менаџер Текијанке.

Она је нагласила да је за купце најважније када је реч о овим производима 
да Текијанка нуди квалитет и свежину, уз максималне хигијенске услове. 

-Напомињем да је то оно исто месо, од истих произвођача и добављача. Ис-
тичем да је вакуум програм у понуди на килограм, цена која је изложена односи се 
на килограм, а сваки посебно упаковани комад меса маркиран својом ценом и та 
цена биће наплаћена купцу на каси. Трудићемо се да ослушкујемо потребе наших 
купаца и позивам их да нам саопште све своје сугестије, како бисмо и даље били 
најбоља породична куповина и наставили да радимо у обостраном интересу - до-
дала је Беатовићка.

 Љ.П.

КРАЉЕВСКА БАЊА
 Из периода када су у Брестовачкој 

бањи боравили чланови две српске 
династије Карађорђевићи и Обрено-
вићи данас постоје: конак кнеза Мило-
ша Обреновића (1837), дворац - летњи-
ковац Кнеза Александра Обреновића 
(1856) , летњиковац краља Петра И Ка-
рађорђевића (1906), угоститељски 
објекат Излетник и турско купатило 
хамам. Како је речено на отварању ма-
нифестације Брестовачка бања је у 19 
и почетком 20 века представљала би-
сер међу бањама Србије и уживала 
третман краљевске бање, док се прва 
посета кнеза Милоша Обреновића и 
његове породице 1834. године узима 
као почетак званичног успостављања 
Брестовачке бање у оквиру српске др-
жаве и спада међу прве најстарије 
бање у Србији. 
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Објекат отворили Милан Ђокић, председник општине Књажевац и Горан Караџић, директор СП РЕСОРТ-а

РЕСТОРАН „БАЊИЦА” 
ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

ДОГАЂАЈИ

ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ 
ФЕСТИВАЛА „ЗЛАТНО КОЛО“

ПОЧЕЛИ РАДОВИ 
НА АМБУЛАНТИ

Учествовало 100 играча из Србије, Египта и Турске

У Рудној Глави, највећем селу општине Мајданпек

КЊАЖЕВАЦ -Реновирани ресторан “Бањица” од протеклог 
четвртка је отворен за посетиоце. Свечаности су присуствовали 
представници локалне самоуправе и бројни гости, а објекат су зва-
нично отворили Милан Ђокић, председник општине Књажевац и Го-
ран Караџић, директор СП РЕСОРТ-а.

-Радови на реконструкцији су завршени и сложићемо се сви 
да овај објекат више није ни налик некадашњем. Уложено је много 
рада, знања и пара свих људи из овог државног предузећа и они сада 
могу да буду поносни на још један репрезентативни објекат, а зајед-
но са њима верујем да су поносни и сви Књажевчани. Наша је жеља 
да ово буду само први кораци који ће нас довести до тога да тер-
мо-минерално извориште Бањица у наредним годинама постане ме-
сто као што су модерне терме свуда у свету - рекао је Милан Ђокић.

Горан Караџић, директор СП РЕСОРТ-а нагласио је да је овај 
објекат део СП РЕСОРТ породице.

-Морам да истакнем да смо овај посао заједнички урадили са 
општином Књажевац. На овај начин покрећемо пројекат који ће омо-
гућити нашим гостима да уживају у скијању на Старој планини, а за-
тим, за свега шездесетак минута, да подједнако уживају у термалној 
води на Бањици. То је нешто што ретко где у свету може да се нађе 
- истакао је Караџић.

Ресторан Бањица смештен је у прелепом амбијенту, на самој 
обали Сврљишког Тимока са једне и тик до термалног купалишта са 
друге стране. Окружен је зеленилом и годинама је једно од најомиље-

 БОР - У Сали градске Скупштине приређен је пријем за учес-
нике Међународног фестивала фолклора „Златно коло“ који је по 
пети пут одржан од 17 до 19 августа. На фестивалу је учестовало 100 
играча из Србије, Египта и Турске. 

-За пет година, колико траје фестивал, било је више од 600 
учесника. Бор је град који разуме културу, мултинационално место 
у коме живи 21 нација и то нас негде и делегира да се баш овакве ма-
нифестације дешавају у Бору. Поштујемо туђе али и са поносом по-
казујемо своју културу и традицију. Бор је Европа у малом. У области 
културе из године у годину тај систем заједничког деловања отвара 
могућност и нашим КУД-овима да буду гости у земљама одакле до-
лазе учесници и добро је да је Србија земља која негује културу и 
традицију, да она има утемељење у народу и да живи кроз народ, и 
да није само приказна активност КУД-ова - рекао је Александар Ми-
ликић, градоначелник града Бора.

Публика је уживала у наступима фолклорних група што је и на-
градила громогласним аплаузом. У једном тренутку, посетиоци су и 
плесали заједно са члановима Анадолу Фолк Данце, групе из Турске.

- Долазимо из града Спарта у Турској, познатијем као град 
ружа. Одушевљени смо гостопримљивошћу и љубазношћу људи. 
Овде се заиста осећамо сјајно. Природа је слична као и у Турској. 
Неки делови игре су такође слични, али генерално се доста разли-
кују –казала је Ђана Гунел Дуран из фолклорног ансамбла Anadolu 
Folk Dance.  Д.К.

МАЈДАНПЕК - Увођењем у посао изабраног извођача ра-
дова, „Далком“ Смедерево, у Рудној глави, највећем селу општине 
Мајданпек започела је реализација још једне велике – реконструк-
ције и доградње сеоске амбуланте. Уговорена вредност радова је 
нешто преко 11 односно скоро 13,3 милиона динара са урачунатим 
ПДВ-ом. Извођач радова се уговором обавезао да у року од 45 кален-
дарских дана уз проширење обезбеди потпуно нови изглед и бољу 
ефикасност и фукционалност постојећег објекта.

 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”.

нијих излетишта многих Књажевчана. Понуда ресторана усклађена је 
са изузетно високим стандардима који се већ примењују у свим хо-
телима СП РЕСОРТ-а. Како и приличи оваквим свечаним догађајима, 
почетак рада ресторана озваничен је величанственим ватрометом.

 Љ.П.
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КРПЉЕЊЕ 
УДАРНИХ РУПА

ПРИНОСИ ДО ТРИ ТОНЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА 
СОКОБАЊСКИ МЕД

И ПАРКИНГ И ДРВОРЕД

На путу Мајданпек – Клокочевац

Жетва сунцокрета у пуном замаху Саша Радовијевић и Марко Глишић учествовали на 
манифестацији „Сабор пчелара“

Завршено асфалтирање у књажевачкој улици Девете бригаде

КЛАДОВО - Ратари у кладовском крају започели су жетву сун-
цокрета, уљарице која је у овом региону засејана на око 1300 хекта-
ра. Домаћини су задовољни приносом, јер род у просеку износи од 
2,5 до три тоне по хектару. На то је утицала и агротехника, истиче Ни-
кола Вербункић и додаје да је семенка је доброг квалитета и зато је 
важно да се жетва те уљарице обави у планираном року. Домаћин из 
Рткова који је сунцокрет посејао на 165 хектара целокупан род пре-
даће Неготинској “Новој Уљарица” на откупном пункту у том насељу. 

За десетак дана очекује се и почетак бербе кукуруза житари-
це која је у кладовском крају посејана на 3000 хектара, и за сада је у 
одличном стању тако да ратари и ове године очекују добар род те 
културе.

Довољан број сунчаних дана и релативно високе количине па-
давина утицале су да кукуруз попут других пролећних култура има 
убрзан развој па се очекује берићетна берба. Ратари указују на од-
личан квалитет зрна и очекују род од око 10 тона по хектару.

 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 - Крајем прошле недеље почели су радови на 
крпљењу ударних рупа на путу важној саобраћајници за становни-
ке општине Мајданпек, практично од Греча до Клокочевца и даље 
према Штубику. Због радова на путу, возачима се саветује опрез. 
Како сазнајемо, на деоници од Клокочевца према Поречком мосту, 
односно до Ђердапске магистрале, крпљење ударних рупа ће бити 
обављено касније, током ове године, у некој од следећих акција пу-
тара.

Истовремено, реконструкција 21 километра пута Мајданпек 
– Кучево се одвија планираном динамиком и са изгледима да се за-
хваљујући напорима запослених у Страбагу и ПЗП Пожаревац завр-
ши још током лета. 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”.

СОКОБАЊА-Саша Радовијевић и Марко Глишић, чланови 
Удружења пчелара „Крајинска матица“ учествовали су на манифеста-
цији „Сабор пчелара“ које је организовало Удружење пчелара „Стиг“ 
Великог Села, општина Мало Црниће. Они су свој мед дали на струч-
ну анализу и добили златну медаљу за квалитет меда. На манифеста-
цији је учествовало око 170 учесника, медара, не само из Србије већ 
и земаља у окружењу. 

-Ова награда је једна велика сатисфакција за нас као пчеларе и 
потврда квалитетног рада. Ове медаље ће подићи реноме свих меда-
ра са територије наше општине. Потребно је да се што више медара 
из Сокобање појави на овој манифестацији јер ће то подићи тражњу 
сокобањског меда уопште- каже Саша Радивојевић. 

Постоји идеја да се сокобањски мед заштити као бренд. Удру-
жење пчелара „Крајинска матица“ је предало општини елаборат 
којим би се утврдило географско порекло ртањског меда што је први 
корак ка брендирању. 

-Општина Сокобања препознаје пчеларство као грану пољо-
привреде што доказују субвенције које су из године у годину све 
веће - додаје Радивојевић.

Саша Радовојевић је добио медаљу за ливадски, багремов и 
шумски мед а Марко Глишић за багремов и шумски мед.

 М.Б.

КЊАЖЕВАЦ - Након завршетка асфалтирања уређеног паркинг про-
стора у улици “Девете бригаде”, возачи своје аутомобиле могу да парки-
рају до самих стабала, а дрворед је, уклањањем вишка асфалта, остао нео-
штећен. Протеклих дана било је доста полемике о начину извођења ових 
радова, односно о наводној угрожености дрвореда. Данас је овај простор 
обишао Милан Ђокић, председник општине и заједно са представницима 
медија уверио се да су радови обављени како је и планирано. Најпре је исе-
чен и уклоњен део асфалта око стабала, а затим је, уградњом растер еле-
мената, омогућено паркирање аутомобила до самог дрвећа. Истовремено, 
остављено је довољно простора за заливање стабала, као што су пре не-
колико дана објашњавали надлежни у Јавном предузећу за развој, урба-
низам и изградњу. Љ.П.
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РИЗИК ОД ИНФЕКЦИЈА 
У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ

НА МЕРЕЊУ 207 
КИЛОГРАМА СОМОВИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР/ДОГАЂАЈ

Добар улов на 36. Златној бућки Ђердапа

Лето је период када конзумирамо више воћа и поврћа, а такође смо 
и у повећаном контакту са спољашњом средином, што нам и повећава ри-
зик да будемо изложени штетном дејству бактерија и других паразита.

Бактерије, паразити и пестициди лако се преносе прљавим рукама, 
неопраним воћем и поврћем и преко других недовољно заштићених де-
лова тела, због ношења летње одеће. 

У организму, поготову у органима за варење је стална борба између 
корисних и штетних бактерија и па-
разита. Уколико бактерије и парази-
ти преживе варење унете хране, они 
могу да направе здравствени про-
блем. Паразитима се можемо зарази-
ти свакодневно: зараженом водом и 
храном, прљавим предметима, након 
контакта са домаћим животињама по-
сле којих не оперемо руке и прљавим 
рукама уопште, уједа инсеката итд.

Штетни микроорганизми које 
унесемо у организам могу изазвати много тегоба, од лаких болова, уче-
сталих столица, повишене телесне температуре, повраћања, главобоље, 

осипа по кожи до тежих инфекција и 
хоспитализације.

Као превенција је обавезно 
прање руку (сапуном и водом), и то 
обавезно и пре и после оброка.

 Воће и поврће које користимо 
у исхрани добро опрати под млазом 
хладне воде.

Због високе температуре хра-
на коју свакодневно користимо је 
више изложена кварењу. Храну тре-
ба држати у расхладним урерђајима и на местима где је мање изложена 
високим тепературама.

Зато је златни стандард превенције добро прање руку, воћа и поврћа 
које једемо, одржавање личне хигијене, као и чистоће простора у коме жи-
вимо и крећемо се. Уколико приметите поједине симптоме који указују на 
присуство појединих бактерија и паразита, можете се обратити Заводу за 
јавно здравље “Тимок”, центру за микробиологију.

Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар
Центар за микробиологију 

КЛАДОВО - Након два дана и укупно 12 сати проведених на води, 
учесници 36. Златне бућке Ђердапа на Ђердапском језеру код Текије, на ме-
рење су донели 55 сомова укупне тежине 207,1 килограм. С обзиром да је у 
првој декади августа како организатори рекоше риба слабо радила улов је 
бољи од очекиваног. У конкуренцији 34 аласа из свих крајева Србије, титу-
лу најбољег пара понели су Иштван Бата из Мартоноша код Кањиже и Жар-
ко Чекерџин са Палића,јер су уловили 14 риба укупне тежине 51 килограм.

- Први дан био је успешнији јер смо надмудрили укупно 10 сомова 
тежине 30,3 килограма, томе је допринело искуство и познавање терена. 
Другог такмичарског дана уловили смо четири рибе укупне тежине 20,7 
килограма и то је било довољно да прошлогодишне друго место надогра-
димо титулом најуспешнијег пара. Користили смо стандардне мамце, риба 
је радиал, искуство је било драгоцено и то је одлучило победника. Леп је 
осећај освојити тиитулу незваничног првака света у тој дисциплини, јер је 
Златна бућка у Текији највећа риболовачка манифестација у Србији -казао 
Иштван Бата.

На овогодишњој сомовијади на Дунаву од потопљеног острва Ада 
Кале до Хајдучке воденице надметали су се аласи којима је бућкање страст. 

Са уловом осам сомова тешких 30 килограма вишеструки победници сомо-
вијаде у Текији браћа Горан Миливојевић из Кладова и Зоран Миливојевић 
из Текије освојили су друго, док су Ервин Вереш и Саша Данијел са Палића 
са седам риба тежине 26,3 килограма заузели треће место. Сома капитал-
ца тешког 29,3 килограма дугачког 150 центиметара надмудрили су Него-
тинац Новица Деспотовић и Стеван Маринковић из Новог Сипа.

- Користили смо стандардни мамац, бућкањем по води, изнервира-
ли смо сома који није одолео изазову и закачио се на удицу. Борба са грдо-
сијом трајала је двадесетак минута - објашњава

Деспотовић и додаје да је пролетос на Дунаву код Текије надмудрио 
сома дугачког 247 центиметара , а риба је имала 84 килограма. 

Иако је традиционални фестивал рибе у насељу смештеном на оба-
лама Ђердапског језера окупио врхунске мајсторе бућкања, са воде се без 
улова вратило девет посада.Такмичарски део традиционалне манифеста-
ције завршен је кувањем рибље чорбе уз учешће 30 мајстора котлића из 
свих крајева Србије.

 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”.


