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КЛАДОВО - Избором пред-

седника, његовог заменика и постав-

љањем секретара  завршена је у

понедељак конститутивна седница СО

Кладово. Радисав Чучулановић, доса-

дашњи менаџер те општине и лидер

тамошњих напредњака изабран је за

председника општине.

Он је  на месту председника

општине заменио свог страначког ко-

легу др Драгана Будујкића. Чучулано-

вић је казао да ће се максимално

залагати за афирмацију Кладова.

- То је приоритет, а наста-

вићемо и са обновом и изградњом ин-

фраструктуре у граду и 22 насељена

места - додао је новоизабрани пред-

седник општине Кладово.

Чучулиновић је  је поручио и

да су  афирмација  туризма и пољопри-

вреде, замајац развоја  те подунавске

општине.

За заменика председника оп-

штине изабран је  дипломирани еконо-

миста Драган Новаковић (33) из СНС, а

изабрано је и девет чланова Општин-

ског већа.

За председника Скупштине

изабран је Славиша Туфајевић из СНС,

за којег се тајним гласањем опреде-

лило  17 од од 19 одборника колико је

остало у сали након што су социјалисти

и Пајтићеве демократе напустили сед-

ницу. 

Функцију заменика обављаће

Драган Мариновић досадашњи пред-

седник скупштине. Дипломирани прав-

ник  Бранислав  Јордачевић поново је

именован за секретара локалног пар-

ламента.

Конститутивном седницом

председавао је Синиша Стаменковић

ПУПС са листе "Александар Вучић

Србија побеђује", најстарији одборник

(69). 

На првој радној седници од-

борници СО Кладово  једногласно су

усвојили Одлуку о завршном буџету оп-

штине Кладово за 2015. годину. Оства-

рени приходи на крају прошле године

износе 645,5 милиона, а расходи

614,6 милиона  динара , што значи да

је забележен суфицит од 30,3 милиона

динара. Чланови локалног парламента

усвојили су и Решење о именовању Не-

нада Думитрашковића за в.д. дирек-

тора ЈП Дирекција за планирање и

изградњу "Кладово".                        М.Р.

РАДИСАВ ЧУЧУЛАНОВИЋ НОВИ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Одржана конститутивна седница СО Кладово

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку је у уторак уприличено по-

тписивање уговора између локалне самоуправе и удружења

грађана  за реализацију пројеката и програмске активности у

овој години. Право на буџетска средства у укупном износу од

око три милиона динара, путем конкурса је остварило 19 удру-

жења грађана.

На конкурс су пристигле 23 пријаве, са захтевима у укуп-

ном износу дупло већем од предвиђеног, а надлежна комисија

је након разматрања предложила 20, од којих је Општинско

веће усвојило 19, па су са њиховим представницима потписани

уговори. 

Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек је обра-

ћајући се присутнима изразио задовољство због тога што је број

корисника, удружења грађана већи од прошлогодишњег, али и

наду да ће ниво опредељених средстава у наредној години

бити  већи те тако одговорити потребама у овој области. Исто-

времено, кориснике је подсетио да средства треба користити

наменски у складу са условима предвиђеним конкурсом и ре-

гулисаним уговором.

С.В.

Потписани уговори са удружењима грађана

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН И 
РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Одржана 26.седница Скупштине општине Неготин

НЕГОТИН – Одборници локалног парламента на 26.седници Скупштине општине

Неготин већином гласова усвојили су одлуку о завршном рачуну општине за про-

шлу годину. Како је на седници истакла Валентина Ђуричић, шеф Одељења за

буџет, финансије и локалну пореску администрацију у 2015. години остварени

приходи и примања, евидентирани преко рачуна извршења буџета, износили су

943.105.461 динара, а укупно остварени расходи и издаци 841.525.133 динара.

Већином гласова усвојена је и одлука о изменама и допунама Одлуке о

буџету општине Неготин за ову годину. По речима надлежних ова одлука је била

неопходна због јавне набавке за превоз ђака за предстојећу школску годину, бу-

дући да су неке од релација, давањем концесија за линијски превоз у приградском

саобраћају у општини Неготин, остале непокривене.

Одборници су експресно на овој седници која је трајала сат времена ус-

војили и предлог решења о именовању Комисије за оцену степена психофизичке

ометености детета до навршених пет година живота коју ће чинити специјалиста

педијатрије, психолог, специјалиста офтамологије, специјалиста физикалне ме-

дицине и рехабилитације и специјалиста неурологије. 

Усвојено је и Решење о измени решења за стручно утврђивање времена

и узрока смрти умрлих изван здравствене установе, као и решење о отуђењу гра-

ђевинског земљишта у јавној својини општине Неготин непосредном погодбом у

катастарској општини Слатина, а новог члана Школског одбора добила је ов-

дашња Техничка школа.                                                                                        С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

ТРИ МИЛИОНА ЗА ПРОЈЕКТЕ И 
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Радисав Чучулaновић
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НЕГОТИН – У Радујевцу

код Неготина, након двогодишњег

процеса комасације, вредне 52 ми-

лиона динара, просечна величина

парцела укрупљена је четири пута,

за колико је смањен и број пар-

цела. Првобитно је овај велики

посао био предвиђен на површини

од 283 хектара, али је локална са-

моуправа уз подршку ресорног ми-

нистарства пољопривреде препо-

знала значај комасације и подручје

проширила на око 2.500 хектара,

од којих је чак 2.000 ха обрадиво.

Атар Радујевца пре комасације

обухватао је 9.993 парцеле, а

након што је она, у оквиру пројекта

„Унапређење управљања зем-

љиштем на локалном нивоу у Ре-

публици Србији“ који финансира

Европска унија, немачко савезно

министарство за економску са-

радњу и наше Министарство по-

љопривреде, спроведена укупан

број парцела сведен је на 2.414.

-Бенефити комасације су

више него очигледни и огледају се

пре свега у решеним имовинско-

правним односима, сређеном ката-

стру непокретности од чега

користи поред мештана Радујевца

има и држава. Увећање поседа и

просечне величине парцеле омо-

гућава произвођачима да примене

све агротехничке мере и на тај

начин повећају приносе, остваре

уштеду у гориву, јер неће морати

да обрађују велики број релативно

уситњених парцела разбацаних по

атару, већ једну или две парцеле,

знатно веће површине– истакао је

Јован Миловановић, председник

Општине Неготин на завршној

свечаности поводом званичног от-

варања комасационог подручја и

обележавања успешно спрове-

дене комасације у катастарској оп-

штини Радујевац. 

Свечаности која се од-

вијала у свечаној сали “Неготинске

гимназије”, али и у самом Ра-

дујевцу у којем је откривена пре-

гледна карта комасационог

подручја Радујевац, пре и после

спроведене комасације, прису-

ствовали су и Зоран Рајић,

државни секретар Министарства

пољопривреде и заштите животне

средине као и Оскар Бенедикт, за-

меник шефа Делегације Европске

уније у Србији.  О овом великом

пројекту, али и изазовима које је ко-

масација носила говорили су Ана

Вирц, вођа пројекта и Живојин

Марковић, председник Комисије за

комасацију. О ефектима комаса-

ције све саме хвале пренели су и

мештани Радујевца.

-Задовољни смо како се

одвија овај пројекат који иначе обу-

хвата седам општина источне и

југоисточне Србије. Комасација се

радила и ранијих година, али није

завршена до краја, па је ово при-

лика да се дозовемо памети и не

дозволимо да пропадне тако добра

мера– закључио је државни секре-

тар Зоран Рајић.

Званично отварање кома-

сационог подручја Радујевац уве-

личали су и хор “Неготинске гимна-

зије” као и етно групе “Ајдуци” и

“Мариника” под управом Данијеле

Стојкић Марковић.                 С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу

транспарентног, економског,

инфраструктурног и стабилног

развоја“ суфинансира Општина

Неготин

ПАРЦЕЛЕ УКРУПЊЕНЕ ЧАК ЧЕТИРИ ПУТА
У Радујевцу званично отворено комасационо подручје

Обавештење ФЛЕР-а 
пољопривредницима

ЛАКШЕ ДО 
ФИЗИЧКИХ 
СРЕДСТАВА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВИШЕ ОД 18 МИЛИОНА ДИНАРА
Рок за подношење захтева до 11. јула

КЊАЖЕВАЦ - Фонд за раз-

вој пољопривреде општине Књаже-

вац расписао је конкурсе за су-

бвенције пољопривредницима. Сре-

дства од укупно 18.300.000 динара,

намењена су развоју млечног гове-

дарства, овчарства и козарства, као

и за набавку механизације и поди-

зање вишегодишњих засада воћа. 

Расписивањем конкурса у

области млечног говедарства, одно-

сно развоја овчарства и козарства,

почела је овогодишња реализација

општинских мера подршке пољопри-

вреди. 

- За млечно говедарство су-

бвенција износи 30.000 динара по

грлу, корисник је у обавези да задржи

постојећи фонд, односно да га увећа

за број грла за која је остварио суб-

венцију. У области овчарства и ко-

зарства пружамо субвенције у односу

10:1, што значи за набавку 10 жен-

ских и једног мушког грла, а макси-

мални износ субвенције је 10.500

динара по грлу - рекао је Далибор

Станојевић, председник УО Фонда за

развој пољопривреде општине Кња-

жевац.

Почетком ове седмице рас-

писана су још два конкурса - за до-

делу субвенција за набавку пољопр-

ивредне механизације и опреме и за

подизање вишегодишњих засада

воћа. 

- Определили смо се да суб-

венционишемо набавку ситније меха-

низације и опреме, док за ону веће

вредности од 100 хиљада пољопри-

вредницима пружамо услуге компле-

тирања документације и конкури-

сања код Министарства пољопри-

вреде. Одредбама конкурса одре-

ђено је да субвенционишемо 50%

вредности инвестиције, а највише до

50.000 динара. Конкурс за подизање

вишегодишњих засада расписан је за

оне пољопривреднике који су наба-

вили садни материјал након за-

вршетка конкурса у претходној

години, тако да покрива јесењу

садњу 2015. и пролећну у овој го-

дини. Субвенционишемо 80% садног

материјала, а максимално 80.000 ди-

нара по захтеву - напомиње Ста-

нојевић. 

За сва четири конкурса уку-

пно је опредељено 18.300.000 ди-

нара. Пољопривредници који конку-

ришу за субвенције морају да имају

регистровано пољопривредно газ-

динство на територији општине Кња-

жевац. Код подизања засада воћа

рок за подношење захтева је до 11.

јула, док ће се за преостала три кон-

курса захтеви примати до утрошка

средстава. 

Љ.П.

МАЈДАНПЕК - Фондација за

локални економски развој општине

Мајданпек обавестила је регистро-

вана пољопривредна газдинства, да

је Општина, у оквиру Програма мере

подршке за спровођење пољопри-

вредне политике и политике руралног

развоја у 2016.години,  расписала Ко-

нкурс за реализацију Програма мера

инвестиције у физичка средства по-

љопривредних газдинстава и то за

набавку квалитетних приплодних

јуница млечних раса или сименталс-

ког говечета, набавку квалитетних го-

веда,оваца, коза и свиња товних

раса, затим, набавку нових пчелињих

друштава, набавку опреме за пче-

ларство, као и  набавку нове опреме,

али и за набавку половне опреме не

старије од пет година од овлашћених

продаваца.

Износ подстицаја по корис-

нику је до 30 одсто од економске

вредности за набавку максимално

три грла говеда и повраћај средстава

је максимално 80.000 динара по грлу,

док је за набавку ситне стоке макси-

малан износ  8.000 динара, а макси-

малан број грла је 10 оваца, пет коза

и 10 свиња.

За пчеларе подстицај је до

половине укупне набавне вредности

без ПДВ-а, а максимално 50.000 ди-

нара. За набављену нову опрему

одобрава се највише до 50 одсто, од-

носно, максимално  100.000 динара,

док је за половну опрему максималан

износ 50.000 динара.

Право подношења захтева

имају регистрована  пољопривредна

газдинстава у складу са Законом о по-

љопривреди и руралном развоју која

испуњавају опште и специфичне кри-

теријуме, а средства ће бити доде-

љена само за један захтев за

предвиђене мере Конкурсом. Пропи-

сани образац захтева може да се пре-

узме у канцеларијама Фондације за

локални економски развој општине, у

Мајданпеку и Доњем Милановцу којој

се подносе и захтеви, уз пратећу до-

кументацију, а  рок је  до краја окто-

бра.                                                   С.В.
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БОР - Корисници На-

родне кухиње обратили су се,

протеклог петка, преседнику оп-

штине Бор Живораду Петровићу

у намери да му укажу на лош

квалитет хране. Један од корис-

ника Срета Динић донео је пред-

седнику оброк како би му на

лицу места предочио каква се

храна дели људима у Народној

кухињи.

- Храна је очајна. Још од

отварања Народне кухиње у

Бору, пре неколико година, људи

су узимали и бацали храну. До-

лазили су по оброк само због

хлеба. Добијемо неки пиринач

без укуса, једино што вреди од

хране је пасуљ који се дели пет-

ком и то је све. Суботом имамо

купус, недељом не добијамо

оброк. Добијамо и мање хлеба

него раније.  Меса једва да има,

тражимо га по чинији – прича Не-

бојша Пешић, корисник Народне

кухиње . 

Исто говори и Анита Зе-

фири, која тврди да се често ко-

рисницима дели и недовољно

кувано јело.

- Храна је ужасна. Имам

троје деце и треба нам тај оброк

јер је то једино што имамо од

хране. Уместо бораније до-

бијамо неку воду. Мука нас је на-

терала да морамо да се хра-

нимо на овај начин и жалосно је

што се дешавало да пасуљ који

добијемо није скуван и да људи

такву храну добијају. Ја то мојој

деци не могу да дам да једу.  За

седам члана породице добијамо

три векнице хлеба од по 250

грама. Ни то никако није до-

вољно, поред већ лошег квали-

тета оброка – казала је Зефири. 

Борани наглашавају да

је квалитет хране у Народној ку-

хињи много лошији сада  него

раније када је учествовао и

Црвени крст.

- Раније смо добијали и

зејтин, конзервирану храну и об-

роци су били  квалитетнији. Како

је Општина преузела да сама

финансира рад кухиње, та храна

која се припрема и дели корис-

ницима више није достојна чо-

века. Нису криве куварице, већ

треба да се преиспита како се,

где и колико набавља храна. До-

вољно сам понижен што као

радно способан човек морам да

се са својом породицом храним

у Народној кухињи. Нико се тамо

не храни зато што то воли и то је

последње тужно место на које је

човек принуђен да оде да не би

умро од глади. И раније сам се

обраћао председнику општине у

намери да му укажем на изра-

зито лошу храну, али ништа се

није променило. Тада ми је и

рекао да сваком кориснику сле-

дује по 150 грама меса међутим,

тога нема у оброцима. Срамота

је да се овако лоша храна дели

гладним људима – истиче Срета

Динић.

Рад Народне кухиње,

која је смештена у просторијама

Установе Спортски центар у

Бору,  финансира локална само-

управа која за те потребе издваја

15 милиона динара годишње.

Председник општине Бор је по-

тврдио да је и раније било при-

медби на лош квалитет хране  и

казао да се више пута интерве-

нисало по том питању.

- Већ смо причали  са

особљем и куварима у ресто-

рану Медаља који припремају

храну, да то мора да буде квали-

тетније.  Уколико у наредном пе-

риоду не буду припремали

добре оброке   отпустићемо све

и довешћемо професионалне

куваре који ће задовољити све

прописане стандарде. Члан Оп-

штинског већа сваког дана биће

присутан у Народној кухињи,

проверавати припрему и пре

расподеле оброка биће задужен

да први проба храну. Уколико је

храна добра поделиће се љу-

дима а уколико није директор

Спортског центра биће дужан да

тог дана купи 450 пљескавица

или пилеће батаке и да их по-

дели свим корисницима – каже

Петровић. 

Он тврди да ће у наред-

ном периоду корисници добијати

оброк и недељом, као и дезерт.

- Мораћемо да уведемо

да један дан уз оброк буду ко-

лачи,  други дан воће, и да

знатно побољшамо квлитет. То

нису људи другог реда него

наши суграђани, који свакако не

заслужују да добијају овако

лошу храну. Не сме да се штеди

на количини  јер је многим поро-

дицама то једини оброк који

имају током целог дана – додаје

Петровић.                                     Д.К.

НАЈСИРОМАШНИЈИМА ОЧАЈНА ХРАНА
Корисници Народне кухиње обратили се председнику општине Бор
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МАЈДАНПЕК - Фонда-

ција “Coca-Cola”систем обезбе-

дила је спортску опрему у

вредности од милион долара за

школе у Србији које су биле по-

гођене поплавама током 2014.

године. Најновија, четврта испо-

рука стигла је у понедељак и за

мајданпечке школе и наравно,

обрадовала запослене, а у

новој школској години ће и

мајданпечке основце и средњо-

школце. Уз посредовање Црве-

ног крста Мајданпек за све

школе, пет основних и две

средње,  обезбеђена је спорт-

ска опрема и реквизити уз које

ће се настава физичког васпи-

тања одвијати у знатно бољим

условима и квалитетније.

Кроз ову акцију спортски

реквизити су обезбеђени за

скоро 80.000 ученика у 140

школских објеката широм зе-

мље. 

- Помоћ школским објек-

тима се реализује у сарадњи

Фондације “Coca-Cola” систем

са Црвеним крстом Србије, а

овде конкретно, нама је пред-

стављало задовољство да као

Црвени крст Мајданпек посре-

дујемо и омогућимо да деца до-

бију спортске реквизите - каже

Тања Голубовић, секретар Цр-

веног крста Мајданпек.

У школама су реакције

више него повољне.

- У време када нам је

драгоцена свака лопта, јер је

сами тешко набављамо, добили

смо толико најразличитије

спортске опреме,  тако да ће на-

става бити боља и квалитетнија

и одвијати се у неупоредиво

бољим условима - потврђује и

Весна Жикић, директор ОШ

”12.септембар” Мајданпек, а

њен колега Марко Цокић, дирек-

тор ОШ “Велимир Маркићевић”

захваљујући на донацији, до-

даје да су још једном у добро

организованој акцији Црвеног

крста и Компаније “Coca-Cola”,

која је показала друштвену од-

говорност,  најмлађи добили

прилику да се у најранијем де-

тињству определе за спорт и

здраве начине живота.

Укупна вредност дони-

ране опреме достављене кроз

четири испоруке је 5.000 до-

лара.

С.В.

СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА СВЕ ШКОЛЕ
Фондација “Coca-Cola“, систем за школе на поплављеном подручју

КЊАЖЕВАЦ - У хотелу Стара планина на Јабучком равништу отворена

је експозитура банке Поштанска штедионица. Почетак рада означили су Влади-

мир Симовић, директор Јавног предузећа Стара планина и Срђан Цекић, пред-

седник Извршног одбора Поштанске штедионице.  

Посетиоци Старе планине и гости истоименог хотела на Јабучком рав-

ништу од сада могу да користе услуге банке Поштанска штедионица. На свеча-

ности организованој поводом званичног почетка рада експозитуре присутнима се

обратио Владимир Симовић, директор Јавног предузећа Стара планина.

- За нама је веома успешна зимска сезона на Старој планини.  Прва ак-

тивност током ове летње сезоне, нам је отварање Банке Поштанска штедионица

у комплексу хотела. У договору са руководством Банке, увидели смо неопходност

оваквог садржаја и сигуран сам да на овај начин подижемо ниво услуга на задо-

вољство наших посетилаца -  рекао је Владимир Симовић, директор ЈП Стара

планина.

Отварањем самосталног шалтера и инсталирањем банкомата значајно

ће се побољшати квалитет услуга у финансијском сектору, сматра Срђан Цекић,

председник Извршног одбора Банке Поштанска штедионица.

- Нивоом наших услуга сигурно ће бити задовољни гости хотела Стара

планина и верујем да ће се то одразити да неки од њих постану и наши клијенти

- додао је Цекић.

Банка Поштанска штедионица, отварањем шалтера на Старој планини,

континуирано шири своју пословну мрежу. Планирано је да у овој години буде

отворено још 40 шалтера и експозитура широм земље.                                     Љ.П.

П О Ш Т А Н С К А  Ш Т Е Д И О Н И Ц А  Н А
С Т А Р О Ј  П Л А Н И Н И  

Свечаности присуствовали представници Поштанске штедионице и
ЈП Стара Планина  

ТЕКИЈАНКА ДОНИРАЛА ПОСТЕЉИНУ
КЛАДОВСКОЈ БОЛНИЦИ

Ускоро донација у Мајданпеку

КЛАДОВО - Настављајући акцију “Постељина за
болнице”, која је започета крајем прошле године, када
су донацију уручили борској болници, менаџмент ком-
паније Текијанка је обишао болницу у Кладову и том
приликом поклонио 100 комплета постељина. Тим мла-
дих људи на челу са једним од чланова породице Бол-
ботиновић Маријаном Поповић, изјавио је да је велика
част радити у фирми која помаже друштвеној заједници
а уједно пружа сигурност и лепшу и извеснију будућ-
ност за запослене.  

Руководство болнице истиче да им је свака до-
нација добродошла а нарочито овакве врсте. Посте-
љина увек недостаје јер сам начин стерилизације утиче
на то да се хаба и да је стално потребна. Помоћник ди-
ректора за болничка питања др Марица Настасијевић
је приликом уручења постељине казала да ће ова до-
нација олакшати опремање соба и допринети удоб-
нијем боравку пацијента у болници.
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КЛАДОВО - Према пода-

цима Полицијских управа у Бору

и Зајечару  на подручју два Ти-

мочка округа у 2015. години  сва-

ког дана су достављане по две

пријаве насиља у породици. У

том делу Источне Србије током

пописа 2011. године пописано је

243.815 становника ,  а у четири

општине Зајечарског округа еви-

дентирана је 491 пријава са еле-

ментима насиља у породици, док

је у Борском округу поднето 766

пријава, лакше или тешке те-

лесне повреде  претпело је 289

лица. Ти подаци били су црвени

аларм за "Ресурс центар " из

Мајданпека да  се  покрене ини-

цијатива за реализацију пројекта

"Цигла по цигла  изградња одр-

живе сигурне куће у Источној

Србији" - порука је са тематског

семинара који је одржан у  Кла-

довском хотелу "Ђердап".

- Пројекат има за циљ  да

се покрене кампања  за форми-

рање сигурне куће  и допринесе

стварању одрживог механизма за

њено финансирање. На семи-

нару у Кладову  представници

Центара за социјални рад, здрав-

ствених установа и полиције из

осам општина прошли су прву

фазу обуке за рад у сигурној

кући. Била је то и прилика за раз-

мену искустава у примени Прото-

кола за поступање у случајевима

насиља у породици , као и о мо-

делима функционисања сигурне

куће. Покретање кампање "Цигла

по цигла" очекује се на јесен -

казао је  Борис Илијевски из Ре-

сурс центра Мајданпек.

На задату тему учесни-

цима стручног семинара гово-

рила је Весна Станојевић коор-

динаторка Саветовалиштва про-

тив насиља у породици. Она је

указала на  положај жртава на-

сиља и  на постојеће механизме

за њихову заштиту .

- Насиље у породици не

сме да се трпи, жене морају да

одлучно прекораче праг стида

или срамоте који их углавном

кочи да изађу из пакла, јер то је

једини начин да се отарасе на-

силника. У преднацрту Закона о

заштити жена од насиља  који се

налази на јавној расправи  садр-

жане су новине од којих оче-

кујемо бољу заштиту жртава

насиља у породици. Посебно об-

учена полицијска јединица, ту-

жиоци и судије, нова кривична

дела, као што су прогањање и

сексуално узнемиравање, умре-

жене институције, хитно уда-

љење насилника из стана и

забрана приласка на месец дана,

база података породичних насил-

ника  су новине које доноси нацрт

закона чији је циљ  да се не по-

нове мрачне статистике из по-

следњих година- нагласила је

Весна Станојевић  координа-

торка Саветовалиштва против

насиља у породици.

У 2015. години  од 766 ,у

општини Бор  евидентирано је

327 случајева  са елементима на-

сиља у породици,у Неготинској

258, у Кладовској 135 и у оп-

штини Мајданпек 46 . Број ош-

тећених лица над којима је

извршено кривично дело насиље

у породици на територији Поли-

цијске управе у Бору  је 160, од

тога на подручју општине Бор

53,у Неготинској 59 и у општи-

нама Кладово и Мајданпек еви-

дентирана су по 24 оштећена

лица. Реч је углавном о лакшим и

тежим телесним повредама, а на

срећу  није било случајева са

смртним исходом.То су разлози

за изградњу сигурне куће у Ис-

точној Србији, порука је са темат-

ског скупа који је одржан у граду

на Дунаву.                              М.Р.

Е Р У П Ц И Ј А  Н А С И Љ А  У  П О Р О Д И Ц И  
На семинару у Кладову констатовано 

БОР - Предшколци Установе за децу „Бамби“, посе-

тили су протекле недеље Природњачки центар у Свилајнцу.

Малишане је највише обрадовао Dinosville, забавни парк који

је смештен на отвореном, на површини од око 15 000 квад-

ратних метара. Велики изложбени простор у самом објекту

садржи четири тематске изложбе: "Свет диносауруса", "Гео-

лошки времеплов", "Свет минерала и стена", "Биодиверзитет

Србије".                                                                           Д.К.

ПРЕДШКОЛЦИ УЖИВАЛИ У ДИНО ПАРКУ

ОМЛАДИНСКИ ТУРИЗАМ
Техничка школа обележила 85. година рада

КЊАЖЕВАЦ - Техничка школа у Књажевцу, у којој постоји

одељење за образовање туристичких техничара, организовала је

трибину на којој је било речи о омладинском туризму. 

Ученици школе говорили су о томе шта  Књажевац може

да понуди младим туристима, о проблемима са којима се млади

сусрећу и како их решити.  

- Књажевац има много тога да понуди младим туристима,

посебно екскурзијама, или онима који желе да организују рекреа-

тивну наставу у нашој општини, али таквих посетилаца је веома

мало. Због тога смо организовали ову трибину јер смо желели да

представимо шта је то младима занимљиво у Књажевцу - каже ди-

ректорка школе Љиљана Жикић.

Ученици Техничке школе су са својом студијом случаја ''Раз-

вој омладинског туризма у Србији'' учествовали у финалном так-

мичењу на нивоу државе, које је у априлу одржано на Универзитету

Сингидунум у Београду. Тим је остварио сјајан успех, освајањем

четвртог места у конкуренцији 25 школа. 

Презентација развоја омладинског туризма у Књажевцу

била је део активности у склопу обележавања 85. рођендана Тех-

ничке школе.                                                                                    Љ.П.
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БОЉЕВАЦ - Милан Шимуно-

вић (47) његова супруга Верица (35),

ћерке Ана (12) и Лаура (6) и син Ми-

ланче (14),  још увек су у чуду, од при-

зора који им се десио у рођеној кући,

када су у свом дому угледали змије

које су почеле да излазе из зидова.

- Био сам напољу, када се чуо

страховит врисак моје супруге. Када

сам ушао у кућу неколико змија је

било по поду. Шушкало је нешто и код

зидова.  Чим сам их уочио, почео сам

штапом да ударам по ламперији када

су одједном са свих страна нагрмеле

змије – прича Шимуновић.

Општина Бољевац је поро-

дици обезбедила привремени смештај

и контактирана је нишка фирма ЗОО

планет.

- Ми смо одмах реаговали да

помогнемо породици Шимуновић да

се склоне на сигурно место. Прва про-

цена стручњака из зоо планете је да је

у кући Шимуновића уточиште про-

нашло око 300 гмизаваца – каже др

Небојша Марјановић, председник оп-

штине Бољевац.

Ситуација је, међутим још

страшнија, јер како је нагласио Душан

Стојановић, председник Удружења

грађана ‘’Помоћ дивљим животи-

њама’’, из Ниша, који је са тимом сти-

гао у дом Шимуновића,  да је могуће

да на том месту има више од  1000

змија. Очекује се да за неколико дана

отпочне дизање темеља куће и хва-

тање змија.

- Све ћемо знати, као и тачан

број гмизаваца када  са Заводом за за-

штиту природе, из Ниша, и Републич-

ком инспекцијом за заштиту животне

средине прегледамо комплетан про-

стор. Сумњамо да има и поскока и

смукова. Све ћемо знати ускоро, а Ши-

муновићи ће се вратити у дом када

буде безбедна околина – казао је

Стојановић.

Д.К. 

У КУЋИ ЖИВЕЛИ СА ЗМИЈАМА
Породици Шимуновић обезбеђен привремени смештај 

КЛАДОВО - Знатно раније него претходних година у оп-

штини Кладово  на имању Николе Вербункића у Рткову је почела

жетвена кампања  озимог јечма, сорте ПКБ " Пиван". Вредни до-

маћин који обрађује око 400 хектара ораница том културом  посејао

је 15 хектара. Просечни приноси крећу се  од 3 до 3,5 тоне  по хек-

тару , зрно је доброг квалитета, влажности око 14 одсто.

- Реч је о сорти која има убрзано зрење и то је један од раз-

лога за ранији почетак жетве која је кренула 4. јуна. С обзиром на

задовољавајућу влажност створени су услови да се  род скла-

дишти у амбарима. Уколико се настави тренд  сунчаног времена

за 15 дана могла би да крене и жетва овогодишњег рода пшенице

-сматра Вербункић.

Драган Дајесковић посао комбајнера обавља више од десет

година и како каже не памти да је тако рано ушао у житна поља.

- Никада пре краја јуна није почела жетвена кампања, али

ме то не забрињава с обзиром да се очекују добри приноси. Жито

је добро родило сада му је потребно сунце да би се створили

услови за почетак жетве- говори Дајесковић док брише зној са

лица.

Ратари у Кључу су очигледно задовољни приносима али

још увек нису сигурни да ће то бити довољно да "покрију"трошкове

до сада најскупље сетве коју  су сами финансирали.

- Откупна цена хлебног зрна је као и увек на почетку жетве

велика непознаница. Обећана помоћ државе је и овог пута изо-

стала, летина мора да се склони на сигурно, а тржне вишкове пре-

даћемо када се за то створе услови- истиче Никола Вербункић који

под пшеницом има око 200 хектара плодних ораница.              М.Р.

К О М Б А Ј Н И  Н А  Ж И Т Н И М  П О Љ И М А
Поранила жетва јечма у кључкој низији

ОТВОРЕНА ЛЕТЊА СЕЗОНА 
НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ 

За посетиоце обезбеђена вожња гондолом

КЊАЖЕВАЦ - Бројним активностима на Старој планини

је означен почетак летње сезоне. У суботу, 11. јуна, организован

је успон џиповима на Миџор, а посебна атракција било је сле-

тање хеликоптера на мобилни хелиодром постављен на плато

поред хотела на Јабучком равништу. Посетиоци Старе планине

од недеље могу да уживају и у панорамској вожњи гондолом. 

У Јавном предузећу Стара планина истичу да је недавно

завршена зимска сезона била изузетно успешна, тако да на ос-

нову тих резултата кажу да су с разлогом оптимисти пред летњу

сезону.

- Оно што можемо да понудимо је планинарење, лов, ри-

болов, шетње прелепом природом, мир и тишина. Хотел је пре-

васходно оријентисан на госте које чине породице са малом

децом, тако да је практично све стављено у функцију малишана.

Већ сада могу да кажем да имамо најаве о попуњености током

летње сезоне од око 60 одсто,  што је за 10 процената више него

прошле године - каже Владимир Симовић, директор ЈП Стара

планина.

За летњу сезону спремни су и у Ски центру Стара пла-

нина. 

- Стављамо у функцију гондолу, прву у Србији. Сви посе-

тиоци планине као и гости хотела моћи ће током викенда да ужи-

вају у панорамској вожњи и разгледању гондолом - истиче

Владан Тошић, директор Ски центра Стара планина.

Током викенда организоване су бројне презентације у хо-

телу Стара планина. У суботу је организован of roud караван и

успон теренским возилима на Миџор.  Посебна атракција било

је слетање хеликоптера на мобилни хелиодром постављен на

плато поред хотела на Јабучком равништу.                           Љ.П.
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