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БОР - Одборници Скупштине града Бора усвојили су на овоне-
дељној седници Извештај о извршењу буџета за првих шест месеци 
ове године по коме су остварени приходи близу 50 одсто од плани-
раних што износи милијарду и 152 милиона динара. Како је објашње-
но  на седници градске скупштине извршење расхода било је у нешто 
мањем проценту, због тога што се  многи капитални пројекти оче-
кују у другој половини године.

-У овом извештајном периоду извршење расхода износило 
је 863 милиона динара од чега је трећина новца отишла на зараде 
и остала примања запослених, као и за субвенције. Из свега што је 

МАЈДАНПЕК- Средином прошле недеље у Мајданпеку је одр-
жана редовна седница Општинског већа на којој је усвојено више 
одлука од значаја за предлог Пројекта јавно приватног партнерства, 
Регионални план и реализацију Уговора о заједничком управљању 
комуналним отпадом између градова Зајечар и Бор, те општина Ти-
мочке крајине.

Усвојен је План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 
дата сагласност на програм рада Центра за социјални рад и Центра 
за културу и образовање Доњи Милановац, као и одобрење за анга-
жовање дефектолога у рудноглавској Основној школи.

Покренут је и поступак за отуђење земљишта у јавној својини 
општине Мајданпек јавним надметањем за потребе изградње про-
изводно-дистрибутивног центра дрвне сечке у Клокочевцу. Чуло се 
да има заинтересованих инвеститора за подизање погона који би 
могао да запосли, како се чуло, 40-50 лица. 

 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“.

КЊАЖЕВАЦ - На прошлонедељној седници Општинског већа 
у Књажевцу једна од тема је била формирање комисија које ће пра-
тити реализацију конкурса за субвенционисање пољопривредне 
производње.

Општина Књажевац је, наиме, расписала нове конкурсе на-
мењене развоју аграра, од којих је, према мишљењу већника Град-
мира Живковића, један од најинтересантнијих онај за набавка опре-
ме за прераду воћа, поврћа и млека.

Конкурс за субвенционисање подизања вишегодишњих заса-
да воћа продужен је до 15. октобра. На седници је усвојен и пред-
лог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта.

 Љ.П.

наведено у извештају о извршењу буџета за период јануар-јун 2019. 
године можемо констатовати да је буџет града био ликвидан и да су 
све обавезе измириване на време-рекла је Зорана Гајић, начелница 
Одељења за финансије Градске управе Бор.

Усвојени су и извештаји о раду Јавно комуналних предузећа 
„Топлана“, „Водовод“, „3.октобар“ и „Боговина“ за претходну годину, 
као и Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ и „Зоолошког врта“ 
и ДОО„Бизнис инкубатор центара“ Бор.

Осим борске Топлане која је у прошлој години пословала са 
132 милиона динара губитка и Водовода са 143 милиона динара ми-
нуса, сва остала предузећа пословала су позитивно.

-Наша јавна предузећа почињу домаћински да се понашају, по-
мерамо неке ствари са почетних позиција. Пројекат треће висинске 
зоне је завршен и  врло брзо очекујемо расписивање јавне набав-
ке за његово спровођење. Вредност пројекта је два милиона евра 
и поред комплетне реконструкције водоводне мреже планирана је 
и куповина нове механизације. Нама као граду то много значи, јер 
машине у водоводу нису занављане од оснивања предузећа-нагла-
сио је Александар Миликић, градоначелник Бора.

Одборници су дали зелено светло и на одлуку о узимању кре-
дита борске Топлане од 155 милиона динара који ће искористити за 
плаћање енергената за прошлу грејну сезону.

Усвојене су и одлуке о униформи и ознакама возила комунал-
не милиције града Бора, разрешењу вршиоца дужности директора 
Апотеке Бор,  а Јавно предузеће за стамбене услуге Бор променило 
је назив у ЈКП и проширило делатност пословања тако да ће у на-
редном периоду бити задужено и за паркинг сервис.

Донете су и одлуке о успостављању сарадње између града 
Бора и округа Схангханг у Народној Републици Кини и општине Кри-
ва Паланка у Северној Македонији. М.М.
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ПОЛИЦАЈЦИМА ВЕЋЕ ПЛАТЕ У ДЕЦЕМБРУ

У БОРУ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ НОВИ 
ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК

Саопштења за јавност МУП-а Србије

Делегација града Нова Градишка у Хрватској у посети  Бору

ЕКОНОМИЈА

ЗАЈЕЧАР, КЊАЖЕВАЦ - Потпредседник Владе Републике Србије и мини-
стар унутрашњих послова др Небојша Стефановић најавио је приликом обиласка 
Полицијске управе у Зајечару, да полицајци могу да очекују ново повећање плата 
већ у децембру, саопштио је МУП Србије. 

Говорећи о раду Полицијске управе у Зајечару он је рекао да је задовољан 
стањем безбедности на подручју ове управе у коју ће из Центра за основну поли-
цијску обуку (ЦОПО) ускоро доћи и десет младих колега, који ће допринети још 
ефикаснијем раду.

„Имао сам прилику да разговарам са полицијским службеницима о томе шта 
је наша заједничка визија даљег развоја Министарства унутрашњих послова, шта 
је њихово мишљење о досадашњим резултатима, шта је то што би требало даље 
урадити, као и томе колико су задовољни новим возилима, униформом и опре-
мом. Полицијска управа у Зајечару остварује добре резултате и задовољан сам по-
свећеношћу полицајаца“ рекао је Стефановић, додајући да је у првих осам месеци 
ове године за више од 11 одсто смањен број извршених кривичних дела на под-
ручју ове управе. 

Стефановић је разговорао са полицајцима и о набавци информатичке опре-
ме у циљу даљег унапређења електронских услуга за грађане, посебно кроз управ-
не послове. 

„Настављамо и са даљим радом на побољшању стандарда припадника 
МУП-а, који у децембру већ могу да очекују да са новембарском платом добију по-
већање, али и са набавком и нових униформи и возила за полицајце, као и нових 

заштитних и интервентних униформи и нових возила за ватрогасце-спасиоце“ ре-
као је Стефановић. 

Он је истакао и да ће Министарство наставити са запошљавањем деце по-
гинулих и рањених припадника МУП-а. 

„Никада нећемо заборавити људе који су своје животе дали за безбедност 
наше земље. Никада нећемо заборавити чланове њихових породица, наставићемо 
да их запошљавамо и у Министарству унутрашњих послова, али сам уједно спре-
ман и да се борим да им помогнем да се запосле и на другим местима, тамо где ис-
пуњавају услове. Хоћемо да покажемо да поштујемо жртве њихових родитеља и да 
их Србија никада неће заборавити“, поручио је Стефановић.

Министар Стефановић, који је боравио у посети Зајечарском округу, се 
састао и са градоначелником Зајечара Бошком Ничићем и руководством општине. 

 Приликом посете Књажевцу, министар Стефановић је да ће држава наста-
вити да инвестира у исток Србије и да данас, захваљујући добрим економским ос-
новама, може да улаже у инфраструктурне пројекте и бори се за бољи животни 
стандард грађана.

„Држава ће наставити да инвестира новац у развој овог краја. Хоћемо да 
људи овде стварају породице, да се запошљавају и да од плате могу пристојно да 
живе. Од 2012. године у Књажевцу је много урађено на смањењу стопе незапосле-
ности, што је свакако један од кључних задатака и послова које држава има“, ре-
као је Стефановић, након састанка са председником општине Књажевац Миланом 
Ђокићем.

Министар Стефановић је приликом обиласка Полицијске станице Књажевац, 
где је разговарао са полицијским службеницима ове станице и Полицијске испоста-
ве Стара Планина, истакао да је стање безбедности у овом крају на високом нивоу.

Он је најавио да ће припадници Полицијске испоставе Стара Планина доби-
ти ново возило, којим ће и током зиме моћи да обавља патролну делатност, као и 
да је са председником општине Ђокићем разговарао о могућности да локална са-
моуправа заједно са Полицијском управом изгради монтажни објекат у коме ће на 
Старој планини полиција бити смештена током зимског периода. 

БОР - Представници града Нова Градишка у Хрватској боравили су у Бору, 
где су на округлом столу у сали градске Скупштине, са представницима локалне са-
моуправе разговарали о иницијативама које могу помоћи даљем развоју предузет-
ничке инфраструктуре у источној Србији. 

- Нова Градишка је по многим показатељима један од најразвијенијих гра-
дова у Хрватској. Бележимо највећи број запослења у последњих неколико година, 
а разлог томе је индустријска зона која се све више шири и премашује и наша оче-
кивања, док је годишњи напредак  преко 40 одсто.  Уредили смо инфраструктуру  
и пословни позитиван амбијент свакако доприноси да људи долазе – казао је Вин-

ко Гргић, градоначелник хрватског града Нова Градишка.
Он је нагласио да су ширењу пословања допринеле бројне олакшице које 

нуди овај град.
- Ослободили смо инвеститоре плаћања многих накнада, комуналних даж-

бина, све оно што се плаћа у другим градовима код нас је бесплатно. Дошли смо 
као пријатељи, са циљем да помогнемо борској локалној заједници  и градоначел-
нику и да му укажемо на неке ствари које смо ми превазишли и желимо да сва та 
искуства пренесемо у Бор –додао је Гргић.

Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је да је значајно 
да се поред рударства упоредо развија и привреда у целини.

- У Новој Градишци су успели  да направе сјајан индустријски парк и запо-
сле 500 људи, а најбитније је да је то одржив пројекат. Наша идеја је да у Бору раз-
вијемо постојећи Бизнис инкубатор центар развијемо  кроз развој малих и средњих 
предузећа. Бор је одувек био индустријски град тако да има могућности развија-
ти  индустрију обојених метала а можда чак и дрвну индустрију. Имамо доброг пар-
тнера у Новој Градишци и значе нам њихова исуства како бисмо успешно реализо-
вали наше циљеве. Сигуран сам да ће у наредне две до три године град Бор добити 
нови индустријски парк, односно нови Бизнис инкубатор центар –казао је Миликић.

Градоначелник Бора је нагласио да се већ ради на стварању услова за раз-
вој индустријске инфраструктуре.

-Радимо урбану комасацију. То је процес који ће трајати у наредних годину и 
по дана где ће се формирати нова индустријска зона на протостору од око 80 хекта-
ра. Наслањаће се на будући рудник Чукару Пеки, повезиваће се новом саобраћај-
ницом, односном обилазницом око града Бора која треба да се ради у наредне две 
године, и везаће се на постојећу градску индустријску зону –додао је Миликић. 

Састанку у Бору су присуствовали и представници РАРИС-а, који су предста-
вили резултате свог истраживања “Анализа могућности унапређења предузетнич-
ке инфраструктуре у источној Србији” И цонцепт Старт-уп центра.

 Д.К.

Фото: МУП Србије

Фото: МУП Србије
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СЕПТЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ЗАСЛУЖНИМ 
ПОЈЕДИНЦИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Мајданпек обележио Дан општине, 12. септембар

МАЈДАНПЕК - У четвртак, 12. септембра, свечаном седницом 
Скупштине, у присуству бројних гостију и званица из региона ти-
мочког господина Илариона, начелника Борског управног округа, 
Владимира Станковића, и делегација општина Челинац у Републи-

ци Српској и Фокшани у Румунији, 
као и представника кинеског ме-
наџмента компаније Serbia ZiJin 
Bor, Copper, у Мајданпеку је обе-
лежен Дан Општине. 

О оствареним резултатима 
говорили су општински челници, 
Никола Науновић, председник 
СО Мајданпек и Драган Попо-
вић, председник Општине који је 
истакао да су реализоване број-
не инвестиције у област примар-
не здравствене заштите, образо-
вања, туризма, објекте комуналне 
инфраструктуре, спорта, културе а 
да при том нису заборављене мес-
не заједнице и да се баш у свакој 
реализују одређене инвестиције и 

тако испуњавају баш сва предизборна обећања. Рекао је да су укуп-
не инвестиције износиле више од 240 милиона динара, а истакао 
и велику помоћ и разумевање из самог врха државе и Владе Репу-
блике Србије.

Септембарске награде Општине Мајданпек додељене су Пла-
нинарском клубу “Старица”, Др Небојши Миладиновићу, доктору кли-
ничко болничког центра Земун, рођеном Мајданпечанину, Лазару 
Митровићу, директору Националног парка “Ђердап”, Миодрагу Ни-

колићу, власнику предузећа “Central H” Дебели Луг, Секцији за спорт 
и рекреацију Удружења инвалида рада Мајданпек, овогодишњем до-
битнику златне медаље за спортска дешавања од Министарства за 
рад и социјална питања, Сретену Паји Ђорђевићу, постхумно, за по-
стигнуте вишедеценијске резултате у уметничком раду, Др Борису 
Петровићу, хирургу, директору Здравственог центра Кладово, Срђа-
ну Милутиновићу, начелнику Полицијске станице у Мајданпеку и 
Женском рударском фудбалском клубу “Мајданпек”.

 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“.

Драган Поповић
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У НЕГОТИНУ 54. „МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“

Бити сам свој газда, иако у први мах 
примамљива замисао, заправо је врло 
озбиљан и захтеван задатак. Осим до-
бре идеје и квалитетног производа, на 
путу до препознатљивости производа 
и развијања оданости и верности по-
трошача, мале предузетнике чека чи-
тав низ препрека и изазова. Највећи 
међу њима, свакако је развој бизниса 
на дугорочном плану. 

Управо у жељи да пружи подршку 
малим предузетницима који имају ам-
биције да прошире пословање и упо-
знају читаво наше тржиште са својим 
феноменалним идејама и производи-
ма, Кока-Кола систем одлучио је да 
покрене пројекат „Стижемо са југа“. 
Инспирисан енергијом јужњака, спрем-
ности да традиционалне рецептуре 
преточе у изврсне производе од воћа 
и поврћа, компанија је одлучила да ма-
лим предузетницима јужно од Београ-
да пружи подршку у промовисању про-
извода и њиховом пословном развоју. 

У сарадњи са Привредном комором 
Србије и Смарт колективом, одабрано 
је девет сјајних произвођача који нуде 
специјалитете попут ајвара, љутеница, 
трљаница, малиџана, џемова, марме-
лада, домаћег слатког, сушеног воћа, 

Успон малих предузетника  
уз подршку Кока-Кола система

сирћета и интегралног брашна од ме-
шовитих житарица. Одабрани преду-
зетници добили су прилику да током 
јесени директно промовишу и продају 
своје производе кроз иновативне кана-
ле: кроз мобилну радњу која ће обићи  
10 градова Србије, као и кроз онлине 
продавницу на адреси stizemosajuga.
rs. Одабрани предузетници моћи ће да 

рачунају и на четворомесечну развој-
ну подршку као и подршку Кока-Кола 
ментора чија су интернационална иску-
ства непроцењива за развој бизниса. 

И Тимочка Крајина угостиће земља-
ке са југа Србије и бити у прилици да 
проба гастрономске чаролије комши-
ја из Врања, Ниша, Лесковца, Леба-
на, Сврљига и других градова. Наиме, 

у оквиру манифестације „Изађи ми на 
теглу“, мале мобилне радње девет сјај-
них предузетника представиће се 20. 
септембра у Зејечару. 

Осим осталих, имаћете прилику 
да се упознате и са производима „Ра-
данске руже“ која долази из Лебана, 
мале општине са Југа Србије. „Радан-
ска ружа“ осим што нуди слатку и слану 
зимницу непоновљивог укуса, предста-
вља и социјално предузеће које запо-
шљава жене из маргиналних група, 
самохране мајке и особе са инвалиди-
тетом. Како кажу у овој малој радио-
ници доброг укуса, њихови производи 
спој су одличног природног потенција-
ла и људских ресурса, укусног и здра-
вог воћа и поврћа убраног на обронци-
ма Радан планине и вековне традиције 
домаћица у производњи зимнице. Си-
ровине које користе долазе са малих 
парцела, биљке су заливане водом из 
планинских потока, те плодови задр-
жавају максимални квалитет и префи-
њен укус. Мисија „Раданске руже“ је 
квалитет, а не квантитет, поручују из 
овог предузећа. 

За све оне који већ сада желе да 
пробају неке од врсних слатких и сла-
них специјалитета „Раданске руже“ и 
још осам фантастичних јужњака, ту је 
онлине продавница stizemosajuga.rs. 
Понуда и квалитет који мали произво-
ђачи нуде, освојиће сва ваша чула баш 
као што су енергијом и ентузијазмом 
освојили симпатије Кока-Кола система. 

НЕГОТИН - Мокрањчев Неготин по 54. пут одао је пошту непресушном ства-
ралачком опусу и личности Стевана Стојановића Мокрањца, који је у граду под Бу-
ковом рођен, први пут чуо хорску песму, први пут и сам запевао у цркви Рождества 
Пресвете Богородице и ту и први пут стао пред хор као диригент. Отварајући 54. фе-
стивал у славу Мокрањца, овогодишњи беседник, диригент Симфонијског оркестра 
и Хора РТС и уметнички директор Музичке продукције РТС, Бојан Суђић подсетио је 
и на брзи данашњи темпо живота који заборавља на бурни 19. век и “буђење народа” 
уз којем су “бокорила таква имена громадне величине у свим друштвеним области-
ма, каква је тешко поновити и у далеко развијенијим земљама кроз стотине година.

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић, отварајући 54. 
“Мокрањчеве дане” подсетио је дело Стевана Мокрањца “важно дело личне карте 
српске културе и српског народа” јер је он посегнуо снагом свог талента у корене 
српске културе, за српском етномузиколошком традицијом...

-Неготин је захваљујући великој личности и великом делу Стевана Стојано-
вића Мокрањца, али не и само због тога постао и остао драматично место српске 
историје и српске културе. И данас када су најлепши гласови музике, региона и све-
та дошли овде да се окупе око те стожерне личности наше културе разлога за за-
довољство и за славље има пуно. Педесетчетврти пут се одржава манифестација 
у једној културној атмосфери, ако српску културу посматрамо као континуитет од 
стотина и стотина година, та култура је била прекинута низом различитих дискон-
тинуитета, углавном наметнутих трагичним потезима историје и у свету тих чиње-
ница и тих околности, свака она манифестација поглавито у историји културе која 
слави и обележава више од пет деценија заслужује дубоки наклон и велико пошто-
вање – рекао је министар Вукосављевић.

На манифестацији која слави Мокрањца и чува његово наслеђе наступиће 
овог септембра око хиљаду музичара, уметника, хорских певача, истакао је и пред-
седник општине Владимир Величковић.

-Ово свето место српске културе, сваког септембра окупља уметнике, музич-
ке ствараоце, музикологе, зналце, посетиоце, који уважавањем Фестивала изража-
вају своје поштовање према музичком благу које је за свог живота начинио наш зна-
менити суграђанин, благу које је његов родни град, Неготин, уврстио у малобројне 
градове српске уметничке музике– поручио је Величковић.

 “Натпевавање хорова” ове године окупило је ансамбле из САД, Холандије, 
Северне Македоније и Србије, а одлуком стручног жирија част да понесе титулу 
победника припала је америчком Хору „Корикос“ из Њујорка са диригентом Але-
ком Галамбосом.

-Морам да признам да, нажалост, до овог фестивала нисмо чули за Мокрањ-
ца, а композиција „Тебе појем“ је прва коју сам прочитао и увежбао са хором. То је 

сјајна и перфектна композиција. Не познајем Мокрањчеву музику довољно, али се 
надам да ћу је упознати -рекао је Алек Галамбос, диригент Хора “Корикос”, ансам-
бла који је у Њујорку и широм Сједињених америчких држава познат по интерпре-
тацијама највишег стандарда и тежњи да открију комуникативну снагу људског гла-
са и створе музику доступну свима.

Публика је са великим одушевљењем поздравила наступ Дечијег хора„Ра-
дост“ из Москве под управом Дунајеве Јекатерине Александровне, посебно атрак-
тиван не само због интерпретације, већ и шарених костима, руских плесача и сцен-
ског лутка наступа. 

И публика и критика једногласни су у оцени да су врхунске наступе на „Мо-
крањчевим данима“ имали победник „Натпевавања“ 2017. Певачко друштво „Пре-
подобни Рафаило Банатски“ из Зрењанина под управом Сенке Милисављевић и Ка-
мерни мешовити хор Музичке школе „Мокрањац“ из Београда под управом Милице 
Ђокић који су се представили концертима духовне музике.

Одушевили су и „Запреплетум расплепетум“ мецосопран Драгана Поповић 
и тенор Љубомир Поповић у пратњи пијанисте Милана Шуменковића који су пу-
блици донели своју интерпретацију соло песама Константина Бабића, који је пре-
минуо пре десет година.

Јован Маљоковић и „Балкан салса бенд“ уз нове песме и препознатљиви 
етно џез део концерта посветили су и Етно групи „Класје“ Основне школе „Вук Ка-
раџић“ из Неготина под управом Душице Ђурђић, са којим су наступили на „Мо-
крањчевим данима“ и пре седам година. С.М.Ј.
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НОВА РАДНА МЕСТА 
ЗА 11 ОСОБА

ПОВЕЋАНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Општина Кладово и Филијала НСЗ Бор уручили уговоре 
приватним послодавцима

Мајданпек подстиче развој пољопривреде

ДОГАЂАЈИ

ДАН СЕЋАЊА У ТЕКИЈИ
Навршило се пет година од катастрофалних поплава које су погодиле општину Кладово

КЛАДОВО - Службом у храму “Свети Никола” , литијом кроз насеље и при-
годним сценско музичким програмом у месном Дому културе у Текији обележен је 
Дан сећања на катастрофалне бујичне полаве које су 15. септембра 2014. године из-
мениле географију у том насељу. Подивљала природа за собом је оставила пустош 

КЛАДОВО - У оквиру реализације програма за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих отварањем нових радних места Национална 
служба за запошљавање Филијала Бор и општина Кладово уручили су Уговоре о 
додели субвенција приватним послодавцима у једнократном износу од 200.000 ди-
нара. Уговори су потписани са 10 послодаваца код којих ће 11 лица бити радно ан-
гажовани најмање годину дана.

-Та мера запошљавања финансира се са 2,2 милиона динара, јер је за ту на-
мену локалним акционим планом запошљавања предвиђено финансијско учешће 
општине Кладово из буџета за 2019. годину у износу од 1,2 милиона динара док ту 
меру Национална служба за запошљавање финансира са додатних милион дина-
ра- истакла је Лидија Начић, директорка Филијале НСЗ Бор.

У августу је на евиденицији Испоставе Националне службе за запошљавање 
у Кладову регистровано 1448 незапослених лица или 35 мање него у јулу, подаци 
су Филијале Националне службе Бор која заједно са локалном самоуправом низом 
конкретних мера активне политике запошљавана чини напоре да се смањи број 
оних који немају радну књижицу код послодаваца.

-Отварање нових радних места за лица из категорије теже запошљивих једна 
је од мера активне политике запошљавања Националне службе са позитивним иску-
ствима коју је препознала и локална самоуправа. Веома смо задовољни сарадњом 
са НСЗ са којом заједно радимо да се смањи број незапослених лица. Општина Кла-
дово расписала је још два јавна позива Стручна пракса програм за стручну оспо-
собљавање младих без заснивања радног односа и јавни позив за запошљавање 
лица старијих од 50 година из категорије дугорочно и теже запошљивих. Наша је на-
мера да низом конкретних мера решимо њихов статус - нагласила је Невенка Бол-
дорац, из кабинета председника 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”.

МАЈДАНПЕК - Скоро 40 милиона динара буџетских пара Општина Мајданпек 
је издвојила за реализацију Програма мера пољопривредне политике и политике 
руралног развоја.

Предвиђене подстицајне мере намењене пољопривредним произвођачима 
из године у годину су све популарније међу пољопривредницима, а највише инте-
ресовања је опет било за инвестиције у физичку имовину. Већина захтева се, пре-
ма последњем пресеку стања, односила на набавку опреме за пластеничку про-
изводњу, пчеларство и рибарство, за шта су се јавила 62 пољопривредника и за 
шта је утрошено 4,3 милиона динара. Велико интересовање владало је и за матич-
на стада јагањаца, којих ће у овој години бити набављено око 600, троструко више 
него прошле године.

Када су у питању мере за подстицаје јачања пољопривредних удружења и 
основних одгајивачких станица, позив је и даље отворен, с обзиром на то да нису 
утрошена планирана средства, а рок за реализацију свих подстицајних мера исти-
че 31. октобра. 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“.

и у насељима Подвршка, Велика Каменица, Грабовица и у још 12 села. У рибарском 
насељу смештеном на обали Ђердапског језера у најлепшем делу НП “Ђердап” тог 
тмурног и кишовитог јутра на тренутак је застао живот. На део насеља у кратком вре-
менском интервалу бујичне воде сручиле су непрегледне количине земље, муља, 
балвана и другог отпадног материјала. Када је подивљала бујица у Текији носећи 
све пред собом узела данак, мештани су остали без домова, имовине и успомена, 
али не и без пријатеља који су препознали њихову невољу. Заједничка жеља свих 
била је што бржа санација штете која је тада према првим прелиминарним проце-
нама износила 400 милиона динара. Уз подршку припадника Војске Србије, јавних 
предузећа из општине Кладова, радника и механизације РТБ Бор, кренуло се у от-
клањање последица бујичних поплава.

- Заједно са Војском Републике Србије, механизацијом која је морала да до-
спе до сваког сокака ухватили смо се у коштац са непрегледним количинама напла-
вина.Током радова импресионирала нас је одлучност мештана да се живот у Текији 
што пре нормализује. То је била водиља да Текији вратимо имиџ туристичког и мон-
денског насеља, са жељом да буде лепше него пре поплава. Мисим да смо у томе 
успели - казао је Саша Перишић, из борске Компаније “Зиђин”.

На Дану сећања председник Савета МЗ Текија Бранибор Атанацковић захва-
лио се свима који су допринели да се живот у Текији нормализује. Захваљујући љу-
дима добре воље и племенитог срца посрнула Текија издигла се изнад свих недаћа 
и опет подсећа на питомо рибарско насеље усидрено на обали Ђердапског језера. 
Када је било најтеже држава није заборавила невоље Текијанаца, али ни мештана 
других насеља у општини Кладово које су септембра 2014. године погодиле ката-
строфалне поплаве, казао је Саша Николић председник општине Кладово.

- Да је држава увек уз свој народ уверили смо се на примеру санације после-
дица катастрофалних поплава не само у Текији ,већ и у другим насељима општи-
не Кладово. Држава је учинила све да се живот нормализује тако да је ситуација на 
угроженом подручју уз енергичну реакцију надлежних у релативно кратком року 
стабилизована. Уз помоћ шире заједнице и људи добре воље помоћ је правовре-
мено стигла до свих који су претрпели штету због септембарских поплава 2014. го-
дине - казао је Саша Николић, председник општине Кладово.

Пре пет година над уснулом Текијом надвили су се тмурни облаци носећи 
са собом товар туге и зла, рекао нам је Михајло Сидерис тадашњи директор шко-
ле чија се зграда уз храм “Светог Николе “ супроставила побеснелој природи. Дан 
сећања чува спомен на дешавања када су у општини Кладово потопљена 283 објек-
та, док су оштећене 544 куће, помоћне и економске зграде. Поплављено је 647 хек-
тара обрадивог пољопривредног земљишта. На мерним станицама Костол и Кључ-
ка тераса за 48 сати 15. и 16. септембра 2014. године измерено је 218 литара кише 
по метру квадратном. Материјална штета је процењена на милијарду, 20 милиона, 
280 хиљада динара, страдало је петоро људи, да се не заборави. 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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Развијање туристичке понуде Бора

У ДВОРЦУ МУЗЕЈ ЛЕПТИРА

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА 
СУЗБИЈАЊУ ШИРЕЊА 

АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

ПОДЕЛА ПАКЕТА 
ЦРВЕНОГ КРСТА

Одржана трећа ванредна седница Штаба за ванредне 
ситуације у Неготину

Црвени крст и Општина на истом задатку

ВЕСТИ

БОР - Град Бор планира да стави у функцију дворац кнеза Александра Ка-
рађорђевића у Брестовачкој бањи, а једна од идеја је да се у том објекту отвори 
музеј лептира, први у Европи, казао је градоначелник града Бора Александар Ми-
ликић. Музеј би садржао колекцију од око 40. 000 врста лептира, доступан посе-

НЕГОТИН - На трећој ванредној седници Штаба за ванредне ситуације, којом 
је председавао Владимир Величковић, командант Штаба и председник Општине Не-
готин, одржаној у понедељак и сазваној због појаве болести афричке куге свиња 
у месту Грда Маре у Румунији, у близини границе са Републиком Србијом, наложе-
но је тог дана низ превентивних и оперативних мера, саопштено је из Општинске 
управе Неготин. 

У саопштењу се наводи да су чланови Штаба информисани да је, Одлуком 
Републике Румуније место Радујевац, у општини Неготин проглашено угроженим, 
и наложено је хитно предузимање следећих мера:

1) Извршити административни обилазак свих евидентираних 500 домаћин-
става у насељу Радујевац;

2) Ветеринарска станица АНИМАЛ ДУО ВЕТ из Неготина извршиће вакцина-
цију и обележавање евидентираних свиња;

3) Појачати бисигурносне мере - забрана храњења свиња помијама, поја-
чана хигијена, забрана уласка у просторије и објекте где су смештене свиње итд.

4) Извршити дезинфекцију простора у складу са мерама зоохигијене.
5) Извршена је провера спремности ЈКП „Бадњево“, механизације и људства 

као и места за закопавање евентуално угинулих и еутанизираних свиња;
6) После извршених мера у насељу Радујевац, извршити и обилазак осталих 

насеља у пограничном делу са Румунијом;
7) Појачати мере надзора надлежних инспекцијских служби на забрани до-

вожења и промета свиња и свињских месних прерађевина за време трајања пред-
стојеће манифестације - вашара на територији општине Неготин. У том циљу успо-
ставити сарадњу и са Управом царина и њиховим службеницима на спречавању 
увоза и преношења свињског меса и месних прерађевина са територије Републи-
ке Румуније и Бугарске у Републику Србију.

Саопштено је и да је Владимир Величковић, командант Штаба упутио апел 
свим члановима штаба, надлежним службама и институцијама које имају обавезу да 
реагују и предузму све превентивне и оперативне мере на спречавању појаве и ши-
рења ове болести на територији општине Неготин, да озбиљно приступе овом за-
датку и крајње одговорно и без одлагања изврше све наложене и договорене мере.

КЛАДОВО - Уз подршка локалне самоуправе која је обезбедила адекватан 
превоз активисти Црвеног крста у насељеним местима општине Кладово спроводе 
акцију поделе по 10 килограма брашна, али и по 150 пакета са основним животним 
намирницама и средствима за хигијену породицама слабог имовног стања. Витомир 
Владић зашао је у осму деценију живота, дане проводи сам у родној Велесници са 
скромним примањима тако да му је помоћ хуманитарне организације добро дошла.

- Живим сам... имам 73 године... пензија ми износи 6000 динара, тешко се 
живи па је помоћ добрих људи веома важна- са сузама у очима говори Витомир 
којег живот не штеди ни по старе дане.

Искуства потврдјују да је стопа сиромаштва највећа у сеоским срединама и 
зато је у реализацији активности Црвеног крста логистичка помоћ локалне само-
управе добро дошла.

- Помоћ добијају мештани на основу спискова које су сачинили представни-
ци Савета месних заједница и они који су на евиденцији Црвеног крста с обзиром 
да корисници морају да испуне прописане услове, казала је за др Снежана Мирче-
тић секретар те организације и додела да је општина Кладово први пут обезбеди-
ла превоз што ће олакшати поделу пакета у 23 насељена места у општини Кладово.

- Препознали смо тешкоће лица која су у статусу слабијег имовног стања, па 
смо желели да ублажимо њихове тегобе, односно да убрзамо дистрибуцију паке-
та јер смо обезбедили возило за њихов транспорт. Као социјлно одговорна власт 
чинимо доста напора да помогнемо људима у невољи. Тај тај тренд наставићемо и 
убудуће кроз пружање логистике волонтерима Црвеног крста - казао је Саша Нико-
лић, председник општине Кладово који је са сарадницима посетио кориснике по-
моћи у Велесници. 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”.

тиоцима на разгледање што би свакако употпунило постојећу туристичку понуду 
Бора а и Србије.

-На ову идеју смо дошли за-
хваљујући доктору наука Дејану Стојано-
вићу, који је и власник једне од највеће 
збирке лептира, која броји око 40 000 вр-
ста а који је вољан да нам је уступи на ко-
ришћење. У плану је да музеј лептира буде 
отворен у дворцу, како би се ставио у функ-
цију и био отворен за посетиоце током 
целе године. Отварање таквог музеја био 
би јединствени пример будући да га нема 
у Европи. Биће неопходно одвојити финан-
сијска средства за подизање музеја и мо-
рамо сагледати шта је све потребно за от-
варање приватно - јавног музеја лептира 
– казао је Миликић.

Он је нагласио да би отварање оваквог музеја омогућило да Бор добије још 
једну туристичку дестинацију у целини.

- Упоредо се развија туристичка понуда Бора, и озбиљно смо покренули ини-
цијативу на отварању зип лине. Идеја да се зип лине развуче кроз Лазарев кањон 
и да ту омогућимо долазак већег броја туриста. Посетиоци ће имати прилике да 
уживају у природним богатствима Лазаревог кањона. Поред свих лепота које има-
мо а то су Борско језеро, Лазарева пећина, односно кањон у целини, планина Стол, 
која још увек није довољно развијена а коју развијамо, пре свега, кроз подизање 
инфраструцтуре, изградњом пута од најближе тачке до самог врха планине, и мис-
лим да овакве активности и подизање туристичких дестинација кроз музеј лепти-
ра, зип лине и сличних програма, ће омогућити да град Бор буде препознатљив у 
Србији а и шире –додао је Миликић.

У Бору је у плану да се за неколико година отвори и модернији аква парк на 
месту садашњег језерцета код Спортског центра.

- У наредном периоду нам предстоји да сагледамо буџет, решимо круцијал-
на питања која се односе на Водовод и Топлану, а онда и урадимо пројекат за из-
градњу аква парка – додао је Миликић. Д.К.

Дворац потиче из 1856 
године

Дворац кнеза Александра Ка-
рађорђевића у Брестовачкој бањи 
код Бора изграђен 1856. године, било 
је место где је краљ често боравио, 
због лековитих вода, здравог вазду-
ха и природних лепота. Ово резиден-
цијално здање реконструисано је 
2009. године новцем Европске уније 
у оквиру суседског програма Руму-
није и Србије. У обнову је тада било 
уложено близу 358 хиљада евра, а 
дворац је до сада спорадично пуштан 
у употребу.
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ИСХРАНА И ПРАВИЛАН 
ОДАБИР ХРАНЕ

„ВРЕЛО“ ОДБРАНИЛО ТИТУЛУ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / СПОРТ

ОСИС у Бољевцу

Здравље је вероватно најдрагоценија вредност и најснажнија потреба сва-
ке особе без обзирна на пол, старост или ниво образовања свуда у свету, па тако 
и у Србији. 

Здрава исхрана подразумева узимање разноврсних намирница које Вам 
омогућавају довољно хранљивих материја, како би били здрави, осећали се до-
бро и имали енергије, тј. за нормално функционисање организма, а деци за норма-
лан раст и развој. Човеку је неопходно више од 40 хранљивих материја (нутрије-
ната) које се налазе у различитим намирницама, а ниједна намирница не садржи 
све потребне хранљиве материје. Здрава и правилна исхрана је важна за свакога, 
и у комбинацији са телесном активношћу и одржавањем нормалне телесне тежи-
не, она је одличан начин да Ваше тело остане јако и здраво. 

И све то под условом да је квалитет самих намирница добар као и сам ода-
бир.

Истраживања која се на све обухватан начин баве карактеристикама исхра-
не становништва Србије у последњих 10-ак година су релативно ретка. Осим нацио-
налних анкета које спроводи републички Институт за јавно здравље и која се изводе 
периодично (последње истраживање спроведено је 2013. године), заправо распо-
лажемо доста скромним информацијама о прехрамбеним навикама нашег станов-
ништва, посебно када је реч о прехрамбеном квалитету намирница које користи-
мо у свакодневној исхрани. Без обзира на оскудне податке, стиче се општи утисак 
да наше становништво има нездраве навике када је исхрана у питању. 

У данашње време све је мање намирница које човек узима непосредно из 
природе за исхрану, већ се највећи део добија различитим поступцима прераде и 
дораде, при чему оне често губе од првобитне вредности. Мали је број индустриј-
ски добијених намириница које, поред потребних количина основних компонена-
та (беланчевина и др.), садрже и неопходне микроелементе, витамине и друге био-
лошки вредне материје у довољним количинама, о чему треба водити рачуна при 
технолошком процесу производње. 

Прописи којима се регулишу здравствена исправност и квалитет намирни-
ца у нас чине три групе:

•	 прописи који регулишу здравствену исправност намирница;
•	 прописи који регулишу ветеринарско-санитарни надзор над намирницама 

анималног порекла; и
•	 прописи који регулишу квалитет намирница (прехрамбених производа).

Потрошачи у Србији верују у квалитет домаћих производа. Томе је допри-
нело и сазнање да су неки познати страни брендови на српско и тржишта источ-
не Еворпе пласирали производе лошијег квалитета. На декларацијама, потрошачи 
на жалост још увек гледају само рокове, а на нутритивне вредност пажњу обраћају 
само лица која имају здравствених проблема, па им је битно да знају колико намир-
ница има масти или шећера…

Произвођачи прехрамбених производа обавезни су да испуне услове из 25 
правилника о квалитету и безбедности хране, који се стално усклађују са прописи-
ма у Европској унији. Док прерађивачи као највече проблеме истичу неинофрми-

саност потрошача како о декларацијама на прехрамбеним производима, тако и о 
томе како раде инспекције и како се контролишу производња и увоз.

Дејство превентивних санитарно-хигијенских мера у области исхране има 
двоструки карактер: а) штити потрошача, и б) унапређује производњу, коришћењем 
одговарајуће опреме и уређаја у производном процесу и промету намирница, чиме 
се спречава њихов квар и подиже квалитет. 

Посебно је забрињавајућа чињеница да чак 90% штетних материја у свој ор-
ганизам човек унесе храном. 

Превентивно улагање у здравље се стога логично намеће као најбољи из-
бор како бисмо сачували своје и здравље наших најмилијих. Пажљив одабир оно-
га што једемо и пијемо је један од основних стубова превенције, свакако уз ментал-
но, емоционално благостање и правилну физичку активност. Употреба намирница 
без штетних састојака први је и основни предуслов за здраву исхрану и здравље 
уопште. Као одговор на све лошији квалитет хране настао је правац повратку тра-
диционалном начину пољопривредне производње који је добио назив органска 
пољопривреда а тако произведена храна – органска храна.

•	 Органска храна је, дакле, храна произведена користећи методе које не 
укључују вештачке пестициде и хемијска ђубрива, не садржи генетски 
модификоване организме, није третирана зрачењем и не садржи 
индустријске раствараче, вештачке боје и ароме, трагове антибиотика, 
хормона и лекова.
Стога ће Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, и ове године, бити при-

сутан на предстојецем сајму „Здраво, домаће, природно“, где ће нови произвођа-
чи моћи да се информишу од стране стручног тима о контроли квалитета и здрав-
ствене безбедности својих производа.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар
Одсек за промоцију здравља - Саветовалиште за правилну исхрану 

Ненад Ђорђевић, санитарно еколошки инжењер специјалиста 

СОКОБАЊА- У суботу је у Бољевцу одржано републичко такмичење Олим-
пијских сеоских игара Србије, а наши такмичари имали су запажен резултат.

Након поздравног говора председника Савеза за рекреативни спорт Ре-
публике Србије Предрага Гавриловића и председника општине Бољевац Небојше 
Марјановића, почело је надметање у 11 спортских дисциплина.

Што се тиче такмичара из наше општине највреднији резултат остварила је 
МЗ Врело која је одбранила прошлогодишњу шампионску титулу у народном ви-
шебоју стечену у Коцељеви. Шахисти из МЗ Шарбановац освојили су сребрне ме-
даље, а МЗ Трубаревац и МЗ Ресник заузеле су треће место у надвлачењу коноп-
ца и пикаду.

Поред њих Сокобању су представљале и МЗ Николинац и МЗ Сокобања у 

малом фудбалу, МЗ Врмџа у стрељаштву, МЗ Ресник у кросу и баскету, као и МЗ Тру-
баревац у стоном тенису.

Надметање у свим дисциплинама трајало је пуних 7 сати, од 11 до 18 часо-
ва, а наше такмичаре обишли су народни посланик из Сврљига Милија Милетић и 
заменик председника општине Сокобања Владимир Миловановић.

- Поред никад бројнијих медаља које смо донели у Сокобању, из Бољевца 
носимо и лепу слику дружења са људима из свих крајева наше земље са надом да 
ће и наше место бити домаћин једног оваквог републичког такмичења- каже Иван 
Стојковић, генерални секретар Спортског савеза општине Сокобања.

 М.Б.


