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КЛАДОВО - На седници Скуп-
штине општине (СО) Кладово, одбор-
ници су  усвојили први овогодишњи
ребаланс буџета. Приходна страна оп-
штинске касе увећана је за 2,9  ми-
лиона динара   из средстава донација
грађана на основу уплате за спро-
водјење енергетске ефикасности  у
зградама за становање и за 1,1 милион
динара  сопствених прихода корисника
буџета и сада износи 681,7 милиона
динара. Иако ће се новац који утиче на
повећање буџета трошити  наменски,
социјалисти су били против ребаланса
буџета. Приходна страна буџета није се
променила, с обзиром да је реч о пре-
пакивању унутар економске класифи-
кације буџетских примања и расхода у
делу за пољопривреду.

- У аграрни Фонд издвојили

смо 15 милиона динара, а од те суме
на име субвенција ратарима ће се ис-
платити 13,5 милиона динара по мето-

логији коју ће регулисати посебан Пра-
вилник, док је  износ 1,5 милиона ди-
нара усмерен за поступак спровођења

комасације пољопривредног зем-
љишта. Према одлуци о такси превозу
сва возила морају имати одговарајуће
ознаке, а то је у складу са одредбама
Закона  о превозу путника у друмском
саобраћају-казао је Радисав Чучулано-
вић председник општине Кладово.

Одборничка већина подржала
је измену одлуке  о максималном броју
запослених на неодређено време у си-
стему локална самоуправе за 2015. го-
дину. На седници СО Кладово  усвојен
је и предлог Одлуке о измени Плана ге-
нералне регулације  за Кладово се-
диште локалне самоуправе, а потвр-
ђени су мандати новизабраним одбор-
ницима са изборне листе "Александар
Вучић - Србија побеђује". 

У раду седнице учествовало
је 25 од укупно 28 одборника.         М.Р.

ОПШТИНСКА КАСА ПУНИЈА ЗА ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДИНАРА
Одборници СО Кладово усвојили први овогодишњи ребаланс буџета

МАЈДАНПЕК - Прошлонедељно, 13. заседање општинског парламента
у Мајданпеку, обележило је усвајање одлуке о завршном рачуну буџета општине
за претходну годину, одлука о задуживања у износу до пет милиона динара, као
и усклађивања оснивачких аката установа у области културе са новим законским
решењима. Усвојено је и више нових кадровских решења.

Извештај о завршном рачуну буџета општине Мајданпек за претходну
годину, показао је, да су укупно остварени текући приходи, примања и пренета
средства износили 608.404.532,92 динара, расходи и издаци 594.527.918,00 ди-
нара, а краћи извод из извештаја ревизорске куће да је буџет реализован у складу
са законом. У дискусијама је истакнута, добра реализација и реално планирање
у већини сегмената, али и изостанак прилива по основу накнаде за коришћење
минералних сировина када је приходовна страна у питању, а домаћински однос
везано за расходе, јер су плаћене и неке обавезе из претходних година. Одбор-
ници су без дискусије усвојили Извештај о раду Народне библиотеке Мајданпек
за претходну годину, а потом су, у складу са законским решењима у тој области,
измењени оснивачки акти установа у области културе, Центра за културу и обра-
зовање Доњи Милановац, Центра за културу Мајданпек и Народне библиотеке.
Одлучено је и да фудбалски стадион у Мајданпеку убудуће носи име легенде
мајданпечког фудбала и спорта, Николе Паска. Том предлогу је претходила ини-
цијатива грађана исказана кроз петицију, а добијене су и све неопходне саглас-
ности. Одлука о задуживању у износу до пет милиона динара, за набавку два нова
путничка аутомобила отворила је дискусију у оквиру које се чуло да би једно од
њих требало да буде теренско за потребе полиције. Скупштина је дала и саглас-
ност на предлог измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за гра-
ђевинско земљиште и путеве, а у складу са одобреним средствима Министарства
пољопривреде за санацију атарских путева.

На јунској седници СО, усвојено је и више кадровских решења. Након
оставке одборнице Иване Тодоров, мандат је поверен следећем са листе СНС,
Микици Станојевићу, а после оставке Саше Либрића на чланство у Општинском
већу, за члана задуженог за рад месних заједница, на сталном раду у Општинском
већу изаберан је Ненад Радић. На предлог Кадровске комисије у Скупштину
Д.О.О. Бизнис Инкубатор Мајданпек изабран је Драган Караманчић, нове чланове
Управног и Надзорног одбора добио је Музеј у Мајданпеку, па ће Фадиљ Бујупи
обављати дужност председника Управног, а Саша Несторовић, Надзорног одбора.
И ЈКП “Водовод” Мајданпек добио је нове чланове УО. Дужности вд директора
ЈКП “Доњи Милановац”, разрешен је Ненад Радић, а до избора директора по кон-
курсу, за вршиоца дужности постављен Саша Либрић. Јасмина Стефановић је
именована за лице задужено за представљање Фондације за локални економски
развој.                                                                                                                          И.Ћ.

Одржана седница Скупштине општине Мајданпек

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Одржана седница Скупштине општине Књажевац

КЊАЖЕВАЦ - Средства општинског буџета, првобитно намењена реа-
лизацији услуга Центра за социјални рад, преусмерена су на проширење капа-
цитета вртића, одлучено на седници Скупштине општине Књажевац. Именовање
радних тела скинуто са дневног реда и одложено за наредну седницу. 

Половина тачака дневног реда односила се на именовање председника
и чланова радних тела, односно савета Скупштине општине. Шеф Одборничке
групе “За Књажевац заједно” Драган Манчић предложио је да те тачке буду ски-
нуте са дневног реда с обзиром да ниједан од кандидата опозиције није предло-
жен за председавајућег ниједног радног тела, да није било консултација око тога,
као и да сам састав радних тела не поштује оно што дефинише пословник о раду
Скупштине.

Председник општине Милан Ђокић каже да, поред Пословника, постоји
и општинска Одлука о радним телима у којој се не понављају одредбе из Послов-
ника. 

- И Пословник и Одлука донети су 2009. године, па бих ја питао оног ко
је тада био председник Скупштине како је могуће да им ова два документа нису
усклађена? Желим да похвалим актуелног председника Скупштине који је и пре
овог предлога наложио стручним службама да ускладе сва документа која се тичу
рада локалног парламента и једна са другими са важећим законима -додао је
Ђокић.

Једногласном одлуком одборника именовање радних тела одложено је
за наредну седницу. На дневном реду био је и Предлог одлуке о Завршном рачуну
буџета општине за 2015. годину. Одборници СПС-а нису подржали овај предлог. 
- Указивали смо да буџет није реалан, као и да су поједини приходи вештачки ту
стављани, а било је јасно да се неће остварити. Све су то разлози због којих не-
ћемо подржати овај предлог -рекао је Дарко Живковић, шеф Одборничке групе
СПС-а.

И у овим тешким условима, реализација буџета у општини Књажевац
више је него добра, одговорио је председник општине. 

- Сврха буџета није статистика, сврха буџета су послови које преко тог
буџета треба урадити за грађане општине у којој живимо. Са поносом могу да
кажем да је све што је на почетку 2015. планирано, током претходне године и ура-
ђено, а да се увелико реализује и све што смо планирали за ову годину - нагласио
је Ђокић.

С обзиром на средства добијена од Министарства за рад и Националне
службе за запошљавање, општински новац намењен двема пројектним услугама
Центра за социјални рад, преусмерен је  за решавање проблема недовољног ка-
пацитета књажевачке Предшколске установе. На седници су, поред осталог, ус-
војени Опертативни план одбране од поплава за воде ИИ реда, измена и допуна
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације, као и измена Решења о об-
разовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из из-
ворне надлежности општине.                                                                                Љ.П.

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
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БОР - Компанија „Rakita
Eksplorejšn“ (Rakita Exploration)
обавештава све заинтересоване
да је канадска компанија „Nevsun
Risorsiz“ (Nevsun Resources) пре-
узела компанију Резервоар Miner-
als (Reservoir Minerals) и део удела
компаније Friport Mekmoran (Free-
port-McMoRan) у власништву над
компанијом Rakita Eksplorejšn.
Rakita остаје у заједничком влас-
ништву компанија Nevsun и Friport
Mekmoran. Компанији Nevsun је по-
верено управљање компанијом
Rakita која је носилац истражи-
вања четири истражна права у око-
лини Бора, укључујући и ново
пронађено лежиште бакра и злата
Чукару Пеки, 6 километара јужно
од Бора. 

„Компанија Невсун је обез-

бедила финансијска средства ком-
панији Rakita и дала зелено све-
тло за наставак истражних радова
која би могла да прерасту у отва-
рање подземног рудника бакра и
злата“, истакао је др Дејан Кожељ,
директор компаније Rakita Explo-
ration у Бору.

„Упутио бих јасну поруку
свим грађанима Србије да је наш
примарни задатак наставак гео-
лошких истраживања и додатно ут-
врђивање величине и квалитета
рудног богатства на подручју откри-
веног лежишта Чукару Пеки. У том
смислу очекујемо да се у потпуно-
сти дефинишу главне карактери-
стике рудног богатства такозване
горње зоне лежишта, која се про-
стире на дубини од 400 до 800 ме-
тара. Поред тога, убрзаћемо

активности на истражном бушењу
како бисмо боље дефинисали по-
тенцијал доње зоне рудног ле-
жишта. Компанија Невсун, која у
свом саставу има веома успешан
рудник бакра и цинка „Биша“ у
Еритреји, обезбедиће финансијска
средства како би се убрзао посао
који предстоји“.

Др Дејан Кожељ  је по-
себно нагласио да менаџмент ком-
паније „Rakita Exploration“ итекако
схвата значај овог истраживања за

комплетну локалну заједницу, и
стога веома озбиљно приступа
предстојећим пројектним обаве-
зама.

„Као и до сада не обећа-
вамо ништа унапред.Наставићемо,
према плановима, са текућим ис-
траживањима и активностима у
циљу развоја пројекта. Оног мо-
мента када будемо били сигурни
да постоји потенцијал за настанак
рудника, то ћемо и објавити“ – ис-
такао је Кожељ.

НАСТАВЉАЈУ СЕ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 
Саопштење за јавност компаније  „Rakita Exploration“

КЛАДОВО -  Хидроелектрана "Ђердап 1" један је од најважнијих
огранака Електропривреде Србије (ЕПС) и  хидро пројеката у Европи. Зато
је важно да у поступку ревитализације шест хидроагрегата оспособимо, да и
у наредном периоду раде као и у минуле 44 године – ово је за недељник “Ти-
мочке“ изјавио Милорад Грчић, в.д директора ЕПС-а након разговора са по-
словодством наше највеће хидроцентрале.

Грчић је нагласио и да су три хидроагрегата обновљена, један је у
фази ревитализације, док ће и преостала два ускоро бити ревитализована.

- Када тај посао завршимо инсталисана снага "Ђердапа 1" биће по-
вцећана за 1200 мегавата- подсетио је Грчић.

Он ја истакао и да у ЕПС –у неће бити отпуштања.
- ЕПС има намеру да опстане као кичма привреде наше земље. ЕПС

води тешке преговоре уз сагласност и у складу са политиком Владе Репуб-
лике  Србије , а са Светском банком и ММФ. Имамо план, захваљујући систе-
матизацији и нашем сагледавању организације производње у свим
огранцима. Нама је сваки произведен киловат важан, и планирамо да по-
већамо уштеде и ефикасност у пословању , али и да сачувамо егзистенцију
запослених. У ЕПС-у неће бити отпуштања, већ смањења броја запослених,
што подразумева одлазак у пензију или узимање стимулативних отпремнина-
поручио је в.д директор тог јавног предузећа.

Грчић сматра да је важно радити на смањењу губитака, у оквиру које
је битна мера штедње ревизијом  ауто-парка, као и на смањењу крађа.

- То су само делови великих планова помоћу којих  можемо остварити
дестомилионске годишње уштеде у еврима. Електроенерегетски систем је
стабилан, ЕПС је ликвидна компанија и  има будућност - порука је коју је Ми-
лорад  Грчић послао грађанима Србије након посете хидроенеретском и пло-
видбеном систему "Ђердап 1".                                                                     М.Р.

ХЕ "ЂЕРДАП 1", један од најважнијих огранака ЕПС

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА У ПРАВЕ РУКЕ
Посредством УГ “Праурија” Мајданпек

МАЈДАНПЕК - Удружење грађана „Праурија“ Ма-
јданпек је од својих пријатеља, Nadie и Luce Guidicielli из
Швајцарске, добило рачунарску опрему. Нису је сачували
за себе, већ су је поделили онима којима је потребнија и
којима би у раду могла пуно да значи. Расподелу опреме
започели су у Предшколској установи "Марија Мунћан", у
нади да ће им користити у свакодневном раду са децом.
Предвиђена је донација опреме и ОШ "Миладин Бучано-
вић у Влаолу", а по рачунар је већ предат Удружењу
Дијабетичара Мајданпек и  Фондацији  за локални економ-
ски развој.

И.Ћ.

ГРЧИЋ: ЕПС ЈЕ ЛИКВИДНА КОМПАНИЈА

„NEVSUN RESOURCES“ ФИНАНСИЈСКИ СТАБИЛАН
Nevsun Resources Ltd. је канадска компанијакоја у руднику

Биша у Еритреји врши експлоатацију руде са високим садржајем ме-
тала. Биша остварује приход од експлоатације и продаје концентрата
бакра и цинка са златом и сребром као пратећим елементима. Nevsun
је финансијски стабилан, без дугова и редовно исплаћује својим део-
ничарима тромесечне дивиденде. Nevsun има добру позицију да увећа
вредност деоница својом инвестицијом у пројекат злата и бакра Тимок
у Србији, као и кроз истражне радове у руднику Биша и у Србији. Више
информација о компанији Nevsun можете наћи на www.nevsun.com.

Др Дејан Кожељ
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НЕГОТИН – Ового-
дишња манифестација “Него-
тинско лето” започела је, на
радост најмлађих, управо про-
грамима намењеним генера-
цијама које долазе. Тако је више
од 50 учесника, узраста до 18 го-
дина, учествовало у раду ли-
ковне радионице на отвореном
“Радост у плавом”  у организа-
цији Туристичке организације.
Овом радионицом, у оквиру које
су најмлађи уживали у “пецању”
рибица магнетом, а остали тех-
ником акварела приказивали
своје виђење највеће европске
реке, започело је и обележа-
вање Међународног дана Ду-
нава. Најлепши цртежи, у кате-
горији деце предшколског узра-
ста, су и награђени па је тако
Петра Лаутаревић освојила
прво, Катарина Радибратовић
друго, а Михајло Николовски
треће место. Деца су била и
главни актери још неколико ра-
дионица на Кусјаку у оквиру про-
грама “Дунавски еко објектив”.
Њихова машта створила је
бројне сувенире од природних
материјала. И на централној пр-
ослави Дана Дунава најмлађи су
показали своје умеће у рибо-
лову, па су тако прва места,

свако у својој категорији, ос-
војили Кристијан Барбуловић и
Дуња Петковић, друго Давид
Поркариновић и Јована Радуло-
вић, а треће Лазар Поповић и
Милица Тујкић. Они старији ужи-
вали су у Кусјачкој регати од Ми-
хајловца до плаже, такмичењу у
веслању, справљању најбоље
рибље чорбе и наступу група
“Play on” и “Неготински каваље-
ри”.

- Жеља нам је да свима
који ће у топлим јулским данима

бити у Неготину и околини пру-
жимо прилику да уживају у про-
грамима које ће приредити наше
институције културе, неготинска
Туристичка организација и неко-
лико удружења – истиче Татјана
Панић, члан Општинског већа
задужена за ресоре културе и ту-
ризма.

У Народној библиотеци
“Доситеј Новаковић” до 29.јула
Неготинци ће моћи да погледају
изложбу “Памтићу све”, по-
свећену  Десанки Максимовић,

чији је аутор Олга Красић Ма-
рјановић из Библиотеке града
Београда. 

- За понедељак 11. јули
припремамо програм којим ћемо
показати да нисмо заборавили
нашег драгог Љубишу Стојано-
вића Луиса, великог уметника и
хуманисту, човека који је годи-
нама помагао децу без роди-
тељског старања у Дому „Станко
Пауновић“. Те вечери наши го-
сти, између осталих, биће Марко
и Маја Стојановић, Луисова де-
ца, који су пошли очевим сто-
пама и баве се музиком– додаје
Панићева.

Општина Неготин уче-
ствоваће и у манифестацији „Те-
сла дани“ коју организује Кла-
стер путевима културе. Захва-

љујући успешној сарадњи са Му-
зејом Николе Тесле у Београду,
пројекцијама десетак филмова у
овдашњем биоскопу, 10.јула
биће обележен дан рођења ве-
ликог научника. 

- Општина Неготин се
првенствено захваљујући делу
свог знаменитог суграђанина
Ђорђа Станојевића налази на
“Путевима Тесле у Србији” и
управо ће књига која је своју про-
моцију доживела на дан рођења
великог Неготинца, реч је о делу
Ненада Војиновића, директора
Историјског архива Неготин „Ђо-
рђе Станојевић, биографија ве-
ликог научника“ бити промови-
сана у Заводу за културни ра-
звитак у Београду, као један од
програма манифестације „Тесла
дани“. Приредићемо 21.јула и из-
ложбу којој ће претходити преда-
вање на тему „Никола Тесла и
Хjуго Гернсберг - сарадња два
визионара и ствараоца. Тога да-
на заинтересовани ће у галерији
Дома културе моћи да погледају
и два интерактивна експоната,
Теслин трансформатор и Колум-
бово јаје – каже Татјана Панић.

Неготинци ће 15. и 16. ју-
ла моћи да уживају и у продајно-
изложбеном Сајму сувенира и

старих заната. За 19.јул је зака-
зан програм “Прича о Мокрањцу”
који организуију Удружење “Его-
култ” и Музеј Крајине. Радионицу
„Архетип 2016“ Креативно удру-
жење “Него” организује од 22. до
26.јула на пивницама у Рогљеву
за децу из дијаспоре. Планирана
је и изложба „125 година штампе
у Неготину“ (26.јул), али и радио-
ница “Упознајте митове”  коју 28.
јула организује Народна библио-
тека “Доситеј Новаковић”. “Него-
тинско лето 2016” завршава се
последњег дана јула дочеком
Ђердапске регате.              С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу

транспарентног, економског,

инфраструктурног и стабил-

ног развоја“ суфинансира 

Општина Неготин

НЕГОТИНСКО ЛЕТО
Летња понуда града овог јула обогаћена манифестацијом за младе

Детаљ са ликовне радионице “Радост у плавом”

Са отварања изложбе о Десанки Максимовић
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КЊАЖЕВАЦ - Удружење за
неговање традиције ''Извор'' органи-
зовало је у простору Архео-етно
парка у Равни други по реду кулинар-
ски фестивал ''Тозин лонац'', мани-
фестацију која је добила име по
археологу Светозару Јовановићу, из-
узетном истраживачу и подједнако
добром кувару. 

Управо у простору Архео –
етно парка и Timacum minusa  архео-
лог Светозар Јовановић провео је
највећи део свог професионалног жи-
вота истражујући прошлост књаже-
вачког краја, али и припремајући
укусна јела за своје пријатеље и са-
раднике. Свашта нешто се крчкало
тих година у Тозином лонцу, баш као
и на овом кулинарском фестивалу,
кажу у Завичајном музеју и ''Извору.''
- Светозар Јовановић је био изузетан
археолог, истраживач, предани рад-
ник, човек који је веровао у потен-
цијале нашег краја и цео радни век
посветио истраживању, промоцији и
интерпретацији културног наслеђа
нашег краја. Захваљујући његовом
раду, за Timacum minus чули су
бројни научници у земљи и свету.
Они га памте као доброг колегу и до-
маћина, али и као неприкосновено
доброг кувара. Равна је, поред вели-
ких кампања, била и место препо-
знато по позитивном расположењу,

духу који је владао и изуетној кухињи
- прича в.д. директорка Музеја Ми-
лена Милошевић Мицић.

По речима председнице ''Из-
вора'' Љиљане Михајловић,  Мани-
фестација ''Тозин лонац'' је у знаку
сећања на Књажевчанина Светозара
Јовановића, археолога, који је много

дао науци. 
-Удружење ''Извор'', које се бави чу-
вањем традиције, има обавезу да
подсећа људе, пре свега младе, на
наше великане и да чува успомену на
њих – наглашава Михајловићка.

Археолошкиња Милена Му-
миновић, истиче да се променио

начин припремања хране, савреме-
нији су апарати и помагала, и дана-
шњи људи  уживају у добром залогају
и квалитетним винима, баш као и њи-
хови давни преци. 

- У најстаријем каменом
добу људи су били ловци, саку-
пљачи, селили су се у потрази за хра-
ном. У неолиту се јавља кувана
храна, о чему сведочи и пронађени
археолошки материјал. Тада почиње
земљорадња, сточарство, домаће
житарице, воће. Код Римљана, храна
је била мешавина воћа и поврћа, а
вино је играло велику улогу. Рим-
љани су и познати као људи који су
знали да уживају-каже Муминовићка.

Музејске сармице у виновом
листу, торлачке лигње, гулаше и пап-
рикаше, домаћа теста, припремали
су они којима кулинарство није при-
марно занимање. На крају – астал
шарен од свакојаких ђаконија и на-
граде за труд, зној проливен крај вре-
лих пећница, маштовотост и идеје. У
победничком ''Тозином лонцу'' нашла
се јаретина под сачем, коју је припре-
мила екипа Агенције за развој Кња-
жевца.

Организатори уверавају да
ће ''Тозин лонац'' постати још једна
лепа традиција књажевачке општине
и  нова туристичка атракција.

Љ.П.

ТОЗИН ЛОНАЦ 
Одржан други кулинарски фестивал

КЛАДОВО - Након више од годину дана са чесме у дворишту
Димитрија Серафимовића  у насељу Мала Врбица  потекла је вода у којој
нема концентрације садржаја нитрата, након што је у функцију пуштен
нов водосистем. Мештани Мале и Велике Врбице сада се водом за пиће
снабдевају из новоископаног бунара дубине 18 метара и капацитета 13
литара воде у секунди. Водоснабдевање мештана у два дунавска насеља
било је поремећено због повећаног садржаја концентрације нитрата у
води за пиће. Уз ангажовање свих релевантних институција тај проблем
је успешно решен. Санитарним надзором  је утвђено  да се вода може
користити за пиће и припрему хране, што се и наводи у записнику који је
потписао републички санитарни инспектор. 

На основу Извештаја о здравственој исправности  ван снаге је

стављено решење о забрани издато 11. марта  2015. године јер вода ис-
пуњава све стандарде прописане Правилником  без последица на
здравље корисника.

- Нове бушотине на локацијама  у Корбову и Малој Врбици су  у
непосредној  близини  Дунава, јер су анализе потврдиле да у дунавској
води није повећана концентрација садржаја  нитрата. Вредност радова је
око 20 милиона динара, а инвеститор је ХЕ "Ђердап". Завршетком капи-
талног посла нормализовано је водоснабдевање око 4000 мештана ко-
лико их живи  у 1600 домаћинстава у четири насеља у Доњем Кључу-
казао је  Радисав Чучулановић,  председник општине Кладово.                                                                                                    

М.Р.

В О Д А  Б Е З  Н И Т Р А Т А
Нормализовано водоснабдевање у Кладову

ЗА БОРСКО ПОРОДИЛИШТЕ
ДВА КЛИМА УРЕЂАЈА

У акцији  „Блиц фондације“

БОР -Захваљујући „Блиц фондацији“ која је у сарадњи са  компанијом „Елцом
траде“ из Београда покренула акцију „Климе за породилишта“ недавно је два
клима уређаја добила Општа болница у Бору. 

У борском породилишту, где се годишње обави око 450 порођаја,  по-
треба за расхладним уређајима је велика, јер  од осам соба где бораве породиље
и бебе, само су две климатизоване. Без климе је и операциона сала где се већина
порођаја обавља на температури преко 35 степени Целзијусових.

- Код нас је развијен беби френдли програм и за разлику од већих поро-
дилишта где се бебе након порођаја смештају у боксове, у нашој болници су бебе
поред мајки, тако да ћемо сада моћи да уз помоћ клима ускладимо спољашњу
са унутрашњом температуром у соби где бораве, како би им било пријатније   –
казао је др Стеван Меилановић,  заменик начелника Гинеколошко акушерске
службе. 

Он је истакао да ће клима уређаји бити постављени у соби где су смеш-
тене породиље и у порођајној  сали.

- Убудуће ће и лекари  којима су потребни услови за концентрацију током
операција, лакше радити свој посао. Климе нам недостају и на одељењу гинеко-
логије где се такође обављају сложене и тешке операције – додаје др Меилано-
вић.

Донацију је др Стевану Меилановићу, заменику начелника гинеколошко
акушерске службе уручила Дејана Кецић,  дописник „Блица“ из Бора, а захвалност
на овом вредном поклону изразио је и др Горан Јоксимовић, начелник хирушког
сектора.

Покровитељ акције „Климе за породилишта“ је Министарство здравља.
Д.К.
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НЕГОТИН – После априлске
доделе пакета помоћи пољопривред-
ним газдинствима за пролећну сетву,
овог лета настављен је пројекат у ок-
виру кога Европска унија у сарадњи са
Организацијом за храну и пољопри-
вреду Уједињених нација (ФАО) и ло-
калном самоуправом општине Неготин,
помаже опоравак малих пољопривред-
них домаћинстава који су претрпели
значајну штету током зиме и у попла-
вама пре две године. Након што су пет
пољопривредних произвођача у овом
пројекту добила по седам кошница са
по три наставка, у трећем циклусу рас-
поделе дистрибуирани су и пакети
сточне хране. Ову помоћ добило је 87
пољопривредника.

- Сточна храна је пакована у
џакове од по 40 килограма, а сваки ко-
рисник је добио по 320 килограма,
дакле по осам џакова. Укупна количина
испоручене сточне хране је 27,84 тоне.
Од тога 4,8 тона хране за краве, 14,72

тоне хране за прасад и 8,32 тоне хране
за коке носиље – каже члан Општин-
ског већа задужен за ресор пољопри-
вреде Дејан Стефановић, иначе
саветодавац у Пољопривредној саве-
тодавној стручној служби Неготин
(ПССС).

Пољопривредницима, који су
се пријавили за ту врсту помоћи, ди-
стрибуиране су пумпе за наводња-
вање. Овога пута, пакете помоћи
добила су три домаћинства, док ће за
преосталих седам бити накнадно
уручена.

- Расподела пакета помоћи
врши се у више фаза током 2016.го-
дине, зависно за које пакете  су се по-
љопривредници изјаснили приликом
попуњавања захтева. У току 2016.го-
дине  315 произвођача ће добити
помоћ у оквиру различитих пакета. До
сада је у оквиру пројекта расподелама
обухваћено 236 пољопривредника.
Остали ће своје право остварити кас-

није током године, зависно од пакета
који им је припао. Сви пољопривред-
ници ће бити благовремено обавеш-
тени о испоруци тих пакета помоћи –
додаје Стефановић.                      С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транс-

парентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног 

развоја“ суфинансира 

Општина Неготин

СТОЧНА ХРАНА ЗА 87 ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Неготинским пољопривредницима дистрибуирана помоћ 

КЊАЖЕВАЦ - За свега неколико дана стигло је преко 160 захтева за
субвенције за набавку пољопривредне опреме и механизације; кон-
курс за субвенције за вишегодишње засаде отворен до 11. јула, а за
млечно говедарство, односно овчарство и козарство до утрошка сред-
става. 

Конкурси за доделу пољопривредних субвенција и ранијих го-
дина углавном су наилазили на велико интересовање пољопривред-
ника на подручју књажевачке општине, али је недавно расписани
конкурс за субвенције при набавци пољопривредне опреме и меха-
низације надмашио све претходне. За свега неколико дана велики број

пристиглих захтева покрио је опредељена средства.
- Конкурс је био отворен око недељу дана и у том периоду при-

мили смо преко 160 захтева, чиме су у потпуности покривена средства
намењена за ову сврху. Сада је у току обрада захтева - каже Далибор
Станојевић, председник УО Фонда за развој пољопривреде.

У Фонду кажу да, када је у питању конкурисање за пољо ме-
ханизацију, настављају да пружају потребну помоћ пољопривредни-
цима који конкуришу код надлежног Министарства.

-С обзиром да је нашим, општинским конкурсом, било пред-
виђено субвенционисање набавке опреме и механизације мање вред-
ности, за оне пољопривреднике који би да набаве опрему вредну
више од 50 или преко 100 хиљада динара, пружамо помоћ у виду ком-
плетирања неопходне документације, као и конкурисања код Управе
за аграрна плаћања Министарства пољопривреде - додаје Ста-
нојевић.

Преостала три конкурса из овог пакета још увек су отворени.
Из Фонда најављују да ће током јула месеца бити расписан и конкурс
за развој пчеларства на подручју књажевачке општине.              Љ.П.

ПОДНЕТО ВИШЕ ОД 160 ЗАХТЕВА
Велико интересовање за пољопривредне субвенције 

ПРИНОСИ ДОБРИ, ЦЕНА МАЛА
Почела жетвена кампања у Кључу

КЛАДОВО - У атару села Ртково почела је овогодишња жетвена кам-
пања у кључкој низији. Комбајни су у пуном замаху  јер најважнији летњи посао
пољопривредници настоје да заврше  на време и род  сместе  на сигурно. Никола
Вербункић  јесенас је пшеницу посејао на 200 хектара , а први показатељи по-
тврђују да му се уложени труд  исплатио јер је зрно добро наливено, хектолирска
вредност је око 80, а и  приноси су задовољавајући.

- На огледним парцелама приноси се крећу и до осам тона по хектару.
Нестабилни временски услови током пролећа нису се негативно одразили на род
пшенице тамо где су правовремено примењене све агротехничке мере, а то се
позитивно одразило и на род - задовољан је Вербункић.

Упркос нестабилном времену ужурбано се ради, а то се види и по гужви
на откупном месту у Рткову. Ратаре  радује сазнање да су тракторске приколице
пуне хлебног зрна.

- Под пшеницом имам око 100 хектара и први приноси указују на добар
род јер се крећу и до пет тона  хлебног зрна по хектару. Сејао сам опробане сорте
које су се и овог пута добро показале и издржале су променљиве временске
услове- додаје Ђорђе Тодосијевић.

Цена пшенице у жетви од  16 динара  по килограму домаћинима не од-
говара. Зато за сада предају количину жита потребну да намире дугове, а остатак
складиште у амбарима  код куће чекајући већу цену. У кладовском крају пшеница
је јесенас  засејана на око 9000 хектара у индивидуалном и у задружном сектору.

М.Р.

БЕСПЛАТНА АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА

ФЛЕР и Пољопривредно саветодавна и стручна служба из Неготина

МАЈДАНПЕК - Фондација за локални економски развој општине
Мајданпек обавестила је заинтересована регистрована пољопривредна
газдинства да је у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном
службом из Неготина организовала поново акцију прикупљања узорака
земљишта за бесплатну анализу.

Потребно је да се земљиште налази у власништву, максимално за
10 узорака је могуће тражити анализу, а узорке треба доставити Фондацији
за локални економски развој општине Мајданпек,  канцеларијама у  Мајдан-
пеку и Доњем Милановцу, уз обавезну пратећу документацију, копије по-
тврде о активном статусу за 2016.годину и Извода из регистра биљне
производње за ову годину.                                                                          И.Ћ.
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БОР - Дејан Крстић, поли-
цајац Полицијске управе у Бору,  спа-
сао је  бебу стару четири месеца која
је остала закључана у једном аутомо-
билу у Бору. Како сазнајемо, све се
одиграло на брзину, када је мајка са
бебом отишла до продавнице, ку-
пила намирнице, дошла до аута и
кључеве случајно спустила на се-
диште, а онда су се и врата затво-
рила.

- Жена је дозивала помоћ. У
први мах нико није знао шта се де-
сило. Највероватније је када је ста-
вила дете у седиште, и док је
спуштала кесе у ауто оставила и
кључеве  а онда су се случајно  врата
аутомобила затворила и аутоматска
брава је закључала возило – каже
један од очевидаца, који је желео да
остане анониман и који наглашава да
је беба у ауту била заробљена око 15
минута.

Незванично, мајка је у па-
ници да бебу што пре избави напоље
таксијем отишла до куће по резервне
кључеве.

Први су приметили да
нешто није у реду радници продав-
нице “Ројал” у Бору, када се велика
гомила људи окупила недалеко од
радње.

- Видели смо неку гужву код
једног аута. У почетку нисмо знали
шта се дешава и када смо се прибли-

жили колима  видели смо да је беба
испала из седишта на под. У једном
тренутку смо видели и да је проме-
нила боју. Ја и колега смо покушали
да  отворимо ауто али нисмо успели.
Отрчали смо у продавницу  по сатару
да видимо да ли можемо да раз-
бијемо стакло, и у том тренутку је
наишао полицајајац Дејан Крстић –
прича Срђан Машић, радник Ројала,
кога је позвала његова колегиница
Марија Станисавовић.

Полицајац Дејан Крстић, који
је пошао да се сусретне са колегом,

приметио је неку гужву код ове про-
давнице. У исти тренутак је видео и
људе како га дозивају да помогне.

- Људи су ме звали да при-
ђем и када сам дошао до њих казали
су ми да је   беба заробљена у ко-
лима. Пришао сам возилу и видео
бебу како лежи лицем према патосу
на месту иза седишта сувозача, а но-
гица јој је била заглављена код се-
дишта. Одмах сам од Машића узео
сатару и разбио стакло на месту воз-
ача. Покушао сам да отворим врата
али нисам успео и онда сам кроз раз-

бијен прозор ушао у кола како бих је
извукао  – каже Крстић, који је том
приликом задобио посекотину на
руци.

Крстић тврди да је најмање
размишљао о себи, већ му је на уму
било само да што пре бебу извуче на
сигурно.

- Нисам размишљао ни се-
кунду шта треба да урадим. Једно-
ставно је прорадио родитељски
инстинкт да по свакој цени беби по-
могнем, јер и ја имам малу бебу код
куће. Када сам узео дете у руке, кроз
прозор сам је дао грађанима. У том
тренутку, беба је била црвена и није
се много мрдала и тек тада када сам
је извукао напољу сам се и заиста
уплашио. Наишли су и родитељи, и
срећом све се на крају добро за-
вршило – говори Крстић, отац три
сина од којих најмлађи има 19 ме-
сеци.

Храбри полицајац је одмах
упитао оца детета да ли треба да на-
докнади штету због поломљеног про-
зора на ауту.

- Питао сам да ли треба да
платим поломљено стакло, на шта
ми је отац бебе рекао да нема по-
требе, и захвалио се што сам му спа-
сао дете.  Опет понављам да је од
свега најважније  да је беба добро –
додаје Крстић.

Д.К.

ПОЛИЦАЈАЦ СПАСАО БЕБУ ИЗ ЗАКЉУЧАНОГ АУТОМОБИЛА
Херојски чин вишег полицајца ПУ Бор Дејана Крстића

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку су прошлог викенда од
седам нових аутобуских стајалишта, која су у последњих
месец дана постављена, три била на удару вандала. Из
свима непознатих разлога, они су, током ноћи, поломили и
избили делове плоча од лексана. Лепо уређена и функцио-
нална стајалишта, оштетили су тако да не представљају до-
вољну заштиту путницима од кише, ветра и сунца.
Запослени у Јавном предузећу за грађевинско земљиште и
путеве, који су уз помоћ људи из Производних услуга Руд-
ника бакра Мајданпек и финансијску подршку локалне само-
управе, тек завршили замену дотрајалих “печурки” новим
аутобуским стајалиштима, након тога учинули су једино што
су могли -  поднели су пријаву против НН лица.

Мајданпечанима је, међутим, остао мучан утисак да
је неко из непознатих разлога желео да сруши леп кутак који
је свима требало да буде на услузи, путницима, али и про-
лазницима и посебно, место за предах онима који пешице
иду из доњег у горњи део града. 

И.Ћ.

Поднета пријава против НН лица

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ГОВЕДА 
У Књажевцу стигло 1200 вакцина

КЊАЖЕВАЦ - Последњих дана јуна на подручју општине Књажевац по-
чела је вакцинација говеда против заразне болести нодуларног дерматитиса, или
квргаве коже говеда. 

Након што је болест квргаве коже говеда регистрована у Лубници (град
Зајечар),  подручје књажевачке општине проглашено је угроженим од те болести.
Штаб за ванредне ситиацје и ветеринари реаговали су брзо и 1200 доза вакцина
стигло је у  Књажевац. Вакцинација је почела у газдинставу са највећим бројем
стоке - на фарми Жељка Јеленковића у Вини.  Вакцинисано је близу 60 крава.

- Настављамо вакцинацију у селима која се граниче са зараженим под-
ручјем, као и у селима дуж државне границе са Бугарском. За сада смо добили
контингент вакцина довољан отприлике за трећину говеда и надам се да ћемо за
пар дана добити и преостале вакцине за све краве на овом подручју -изјавио је
Градимир Живковић, директор Ветеринарске станице Тимовет.

Нодуларни дерматитис напада само говеда, опасности за друге живо-
тиње и људе нема. 

- Није реч о зоонози, значи не преноси се на друге животиње и људе.
Главни преносиоци су комарци, крпељи и одређени род мува. Најбоља превен-
тива је смањење броја тих инсеката, а са вакцинацијом краве су за седам до 21
дан заштићене од ове болести - додаје Живковић. 

На подручју Књажевца има око 2000 крава и јуница, а заједно са под-
млатком тај број креће се око две и по до 3.000 грла. У Ветеринарској станици Ти-
мовет, која је овлашћена за обављање овог посла, кажу да ће по завршетку
вакцинације на подручју књажевачке општине, процена је да ће то трајати десетак
дана, заједно са колегама из Зајечара, вакцинисати говеда на подручју Бољевца. 

Љ.П.

ОШТЕЋЕНА НОВА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

Дејан Крстић и Срђан Машић
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БОР -У току су завршне
припреме за међународни ватер-
поло турнир у Бору који ће бити
одржан од 14 до 17 јула на базе-
нима борске Установе „Спортски
центар“, најављено је конферен-
цији за новинаре, одржаној у уто-
рак у хотелу „Језеро“ на Борском
језеру, где ће бити смештени ва-
терполисти. На турниру у Бору ће
учествовати осам светских ватер-
поло репрезентација: Бразил,
Јапан, Француска, Шпанија, Ита-
лија, Црна Гора, Грчка и Србија,
пред одлазак на Олимпијске игре
у Rio de Žaneiru.

- Сигуран сам да ћемо сви
заједно уживати следеће недеље
у великим ватерполо предста-
вама. Ватерполо савез чини напор
да и овај део Србије, а  нарочито
Бор афирмише овај спорт и ово је
први корак у покушају да напра-
вимо клуб ватерпола и да за десе-
так година млади ватерполисти из
Бора буду део наше репрезента-
ције. Није исти доживљај пратити
ватерполо преко тв екрана и при-
суствовати утакмицама и пози-
вамо млађе генерације да дођу и
гледају турнир јер сам сигуран  да

ће са базена у Бору отићи пуни
утисака – казао је Дарко Удови-
чић, представник Ватерполо са-
веза Србије.

Карте за турнир биће у
продаји од 07. јула и могу се наба-
вити у туристичкој агенцији

„Астер“ у Бору. Улазнице за регу-
ларне дане за трибине могу се ку-
пити по цени од 300 динара, за
ВИП трибину 500 динара, а за фи-
налне утакмице цена карата за
трибине је 400 динара а за ВИП
трибину 600 динара. 

- Капацитет базена биће
повећан за 2500 места. Укупно ће
бити пет сесија и  свака сесија
имаће четири утакмице. Верујем
да је ово само почетак дугорочне
сарадње са Бором – додао је Удо-
вичић.

По речима Благоја Спас-
ковског, генералног директора
РТБ, влада велико инетересо-
вање за присутво на ватерполо
турниру.

- Верујемо да ће сва
места бити попуњена, што нас ра-
дује. Велико је интересовање, већ
се јављају људи из Мајданпека,
Зајечара, Бугарске који желе да
гледају турнир. Осам најачих ре-
презентација света учествују на
турниру у Бору и захваљујем се
Ватеполо савезу Србије на напо-
рима да овај догађај буде на
врхунском нивоу – казао је Спас-
ковски.

Међународни ватерполо
турнир у Бору је хуманитарног ка-
рактера и сав приход од продаје
улазница намењен је куповини
апарата за Дечију универзитетску
клинику у Београду.                                                

Д.К.

СВЕ СПРЕМНО ЗА ВАТЕРПОЛО СПЕКТАКЛ 
Међународни ватерполо турнир у Бору од 14. до 17. јула

КЛАДОВО- Традиционалним дочеком уз хлеб и со, надлежни у кла-
довском Здравственом центру угостили су чланове Удружења “Јагодински
бициклисти” који учествују у акцији  "Буди бржа од канцера”. Циљ акције је да
се скрене пажња  на проблем  опаке болести од које у Србији годишње оболи
око 1300 жена, од којих 500 умре. 

- Хвала Вам што нашим мајкама, сестрама, ћеркама, супругама и
свим женама Србије вашом мисијом шаљете поруку да редовно иду на пре-
вентивне и скрининиг прегледе, како би сачувале своје здравље- казао је др
Гаврило Василев помоћник директора ЗЦ "Кладово".

Хуманитарни бициклистички караван, пролази кроз 10 градова и 90
насељених места и има промотивно -едукативни карактер, и учесници деле
флајере са поруком ,,Буди бржа од канцера”. 

- Акција  има за циљ да скрене пажњу на проблем рака грлића мате-

рице и  женских гениталних органа. Намера је да се жене подсете  на важност
редовних прегледа.Тиме пратимо европску акцију Рид4Wомен(Вожња за
жене) чији је слоган такође "Буди бржа од канцера".У каравану вози 14 би-
циклиста рекреативаца , медју њима су професори,лекари, инжењери, пред-
узетници , војна лица. 

Најмлађи учесник има 41, а најстарији 52 године - појаснио је   Сло-
бодан Томић председник УО удружења Јагодински бициклисти.

Бицикисти рекреативци на свом путу дугом 600 километара пркосе
тропским условима, обилазе  важне културно историјске знаменитости  и
шаљу поруку припадницама нежнијег пола како  да буду брже од канцера.                       

М.Р.

Б У Д И  Б Р Ж А  О Д  К А Н Ц Е Р А
Јагодински бициклисти у хуманој мисији

РУКОМЕТ ЗА СВЕ
Рукометна академија у Кладову

КЛАДОВО- Град на Дунаву је домаћин учесницима шесте међународне
академије  "Рукомет за све " на којој се усавршава 18 перспективних  играча из
Изреала, Македоније ,Грчке, Белгије  и Србије и 12 тренера из Грчке, Словеније,
Црне Горе , Хрватске, Велике Британије , Изреала, Немачке и Шпаније. Руково-
дилац академије је Драган Ђукић ,а полазницима знање преносе  Драган Аџић
селектор женске репрезентације Црне Горе и први стучњак Подгоричке Будућно-
сти, професор Клаус Фелдман (Немачка) предавач ИХФ , Мирко Башић, нека-
дашњи голман “Металопластике” и  репрезентације бивше Југославије, освајач
светског и олимпијског злата и Словенац Марко Мрак.Тема академије  је "Инди-
видуално усавршавање играча и тренера ".

-То је изузетно важно за младе и перспективне играче с обзиром да се у
релизацији тренажног процеса,  искуства стручњака одмах примењују у пракси.
Полазаницима знање  преносе  у свету призната тренерска имена , а то је потврда
да су и ове године најбољи са нама. После три године рада на Копаонику ово је
трећа сезона академије у Кладову где имамо оптималне услове за реализацију
едукативног програма- објашњава Драган Ђукић,  руководилац академије.

Старији љубитељи рукомета радо се сећају феноменалних одбрана
Мирка Башића голмана чувене генерације “Металопластике”. Некадашњи репре-
зентативац бивше Југославије  своје богато искуство преноси младим чуварима
мреже.

- Желимо да им  отворимо нове рукометне видике с обзиром да долазе
са разних страна света.Такав начин рада допринеће  њиховом усавршавању -
сматра Башић.

Рад у академији спроводи се три путна дневно у дворани "Језеро", а из-
међу тренинга  на програму су стручни семинари.                                              М.Р.


