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НЕГОТИН – Одборници
Скупштине општине Неготин на
својој редовној, 36. седници ус-
војили су низ одлука и решења ве-
заних за рад локалне самоуправе.
Седници је присуствовало 40 од 45
одборника колико броји неготински
парламент, али и председник оп-
штине Неготин Владимир Величко-
вић. Седница је започела минутом
ћутања у спомен на недавно преми-
нулог одборника Банета Гитано-
вића, наставника физичке културе.
У наставку седнице је свечану за-
клетву положио нови одборник
Миодраг Петровић из Алексан-
дровца, са листе „Александар
Вучић – Будућност у коју верујем –
СНС-СДПС-НС-СПО-ПС“.

Међу бројним одлукама,
које су биле на дневном реду, из-
дваја се она о задужењу код по-
словне банке у висини од 100
милиона динара за реализацију
планираних капиталних инвести-
ција, усвојена већином гласова и
без икакве дискусије. Тим кредитом
ће бити финансирано више капи-
талних инвестиција у овој години,
од реконструкције и доградње по-
стојећег управог објекта са прате-
ћим садржајима у функцији базена,
реконструкција саобраћајнице у
улици Марка Орешковића, Старине
Новака и Синише Станковића, на-
ставка реконструкције више него-
тинских улица до израде техничке
документације за пројекат приме-
њених хидрогеолошких истражи-
вања...

-Ради се о томе што ми
имамо неке предвиђене капиталне
инвестиције, највише у граду, и што

је то обећано грађанима да ће се
урадити. По селима је доста тога
одрађено, у граду скоро ништа, а
ишле су кампање, ишли су зборови
за одређивање приоритета капи-
талних инвестиција. То је обећано
нашим грађанима и ми нисмо хтели
да од тога одустанемо, јер заиста
желимо да им удовољимо. С обзи-
ром да у буџету немамо довољно
средстава, Општинско веће је пред-
ложило, а ми донели одлуку да се
задужимо код пословне банке.
Ради се о дужем периоду отплаћи-
вања са ниском каматом и неће то
много да утиче на буџет Општине
Неготин- рекао је по завршетку сед-
нице новинарима др мед Љубисав
Божиловић, председник СО Него-
тин.

Одборници су већином гла-

сова донели и Одлуку о доношењу
програма коришћења средстава бу-
џетског фонда за заштиту животне
средине у општини Неготин у 2017.
за који је предвиђено 40 милиона
динара. Усвајањем пакета одлука
везаних за Установу за омладину и
спорт коначно је завршен поступак
ликвидације ове установе.

Уз бројне процедуралне од-
луке, неопходне за даље функцио-
нисање рада локалне самоуправе,
као и одлуке о усаглашавању са по-
стојећим законским актима, одбор-
ници су изгласали и одлуку о
утврђивању смрти лица умрлих
изван здравствене установе на те-
риторији општине Неготин, којом је,
између осталог, предвиђено и како
ће се бирати мртвозорници. Како је
један од услова и да особа која кон-

курише за мртвозорника мора да је
на тим пословима провела најмање
годину дана, одборник др Тихомир
Миловановић инсистирао је да се
тај став брише, јер није у складу са
постојећим законским актима.

-У нашем Здравственом
центру запослен је 101 доктор ме-
дицине, а уназад седам, осам го-
дина ове послове је радило њих
осморо. Двоје је удаљено јер се
сматрало да нису добро радили тај
посао, што значи да само шесторо
испуњава услове. То дискрими-
нише све остале лекаре, запослене
у ЗЦ Неготин, па и докторе који су
без посла - истакао је за скупштин-
ском говорницом одборник др Тихо-
мир Миловановић.

Одлука је, међутим, ипак
усвојена са 32 гласа за и два про-
тив. Већином гласова усвојене су и
одлуке: о такси превозу на терито-
рији општине Неготин, о општем
уређењу насељених места и кому-
налном реду на територији оп-
штине Неготин, о измени Одлуке о
радном времену у одређеним де-
латностима на територији општине
Неготин, о изменама и допунама
Одлуке о финансијској подршци по-
родици са децом на територији оп-
штине Неготин, као и одлука о
измени Одлуке о условима држања
и заштите домаћих животиња и
условима њиховог сахрањивање на
територији општине Неготин. Нове
чланове школских одбора добиле
су основне школе “Хајдук Вељко” у
Штубику, “Павле Илић Вељко” у
Прахову и Душановцу, Техничка
школа и “Неготинска гимназија”.

С.М.Ј.

УСВОЈЕНЕ ОДЛУКЕ О РАДУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Одржана седница Скупштине општине Неготин

КЊАЖЕВАЦ - Женска од-
борничка мрежа Скупштине оп-
штине Књажевац организовала је у
књажевачком Дому културе трибину
на тему “Економско оснаживање
жена”. Била је то прилика да се са
гошћама из Ужица размене иску-
ства и кроз разговор открију слично-
сти и разлике када је о економским
проблемима жена реч.

- Проблеми су нам веома
слични. Оно што је важно је да смо
чули да овде постоји спремност да
се проблеми решавају, да се иде на-
пред и да се напредује - каже Ма-
рина Туцовић, чланица Тима за
економско оснаживање жена Жен-
ског центра Ужице.

Намера је била мотивација
и помоћ женама да саме или уз
помоћ заинтересованих страна за-
почну свој посао.

- Данас смо чуле одличне
примере како ми одборнице мо-

жемо да сарађујемо са нашим суг-
рађанкама и како њихове преблеме

да имплементирамо као тему у
Скупштини и дођемо до неких идеја

које су корисне за све нас - сматра
Јасна Михајловић, координатор
Женске одборничке мреже Књаже-
вац.

Трибина је завршена орга-
низовањем разговора по фокус гру-
пама. И ова активност Женске
одборничке мреже Књажевац део је
Иницијатива женске одборничке
мреже која се реализује кроз
пројекат”Оснаживање жена у од-
лучивању кроз активно ангажовање
у локалним женским одборничким
мрежама”.                           Љ.П.

Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој при-

вреди : креативност и иновати-

вност у пракси”   - “Овај медијски

садржај суфинансиран је од стране

општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају ста-

вове органа који је доделио сред-

ства.”

ТРИБИНА О ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ ЖЕНА
У организацији Женске одборничке мреже СО Књажевац
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МАЈДАНПЕК - Мајска и већ
18.седница СО Мајданпек у акту-
елном сазиву, почела је потврђива-
њем одборничког мандата Бојану
Стиклићу из Црнајке, будући да је на
претходном заседању општинског
парламента Перица Пауновић, од-
борник владајуће коалиције са
листе “Александар Вучић – СНС”
поднео оставку. Потом је, на пред-
лог одборничке групе “ За бољи
Мајданпек”, Бети Јанковић разре-
шена чланства у Општинском већу,
а на тиме упражњено место иза-
бран Миодраг Илић. 

Према очекивањима, најви-
ше расправе везано је за Предлог
одлуке о изменама  и допунама Од-
луке о условима и начину плаћања
топлотне енергије коју су одборници
опозиције оценили  као штетну за
потрошаче. Због одређених неде-

финисаних права и обавеза, било је
предлога да се ова одлука повуче
са дневног реда и одложи за на-
редну, али је на предлог Дејана Ваг-
нера, председника општине Мајда-
нпек, већином гласова предлог ус-
војен. Посебно је коментарисан
став да је за искључење корисника
услуга са топловодне мреже не-
опходна израда елабората коју
треба платити 60 хиљада динара,
што је по мишљењу већине учес-
ника у дискусији неприхватљиво, па
је тражено да се избрише, односно,
укине.

Доста расправе уследило је
поводом Предлога одлуке о Оп-
штинској управи, односно усклађи-
вања са законом, по којем је
предвиђено оснивање  Кабинета
председника Општине,  који је, та-
кође, на крају прихваћен. Замерке су, међутим, поред одборника опо-

зиције имали и појединци из вла-
дајуће коалиције. Поред годишњег
програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног зем-
љишта, усвојен је Програм мера
подршке за спровођење пољопри-
вредне и политике руралног развоја
општине за 2017.годину. “Зелено
светло” добили су извештаји о реа-
лизацији годишњих програма  цен-
тара за културу у Мајданпеку и
Доњем Милановцу, а сагласност  и
предлог Одлуке о успостављању
сарадње између општине Мајдан-
пек и румунског града Фокшањ, са
чијим званичницима је потписан акт,
повеља о братинљењу. Тиме је
Мајданпек списку градова са којима
их везују повеље о братимљењу и
пријатељству, поред Крезоа у Фран-
цуској, Кавале у Грчкој и Челинца у

Републици Српској придридодао и
овај град, седиште округа Вранча.
Сарадња има за циљ стварање по-
вољнијих услова за разраду и реа-
лизацију програма од заједничког
интереса.

Ни овом приликом са днев-
ног реда нису изостала кадровска пи-
тања, па је на место председника
Надзорног одбора Туристичке органи-
зације општине изабран Ненад Фили-
повић, а дошло је и до измена у
појединим школским одборима. Чула
су се и одборничка питања, шта се де-
шава и због чега не ради школски ин-
тернат у Доњем Милановцу, па
основци станују приватно, као и зашто
се  власницима опасних паса у Ма-
јданпеку не наметне обавеза да се
придржавају правила која важе за ту
област и примењују се доследно у
другим срединама. И.Ћ.

Г Р Е Ј А Њ Е  “ З А Г Р Е Ј А Л О ”  Р А С П Р А В У
Одржана седница СО Мајданпек

БОЉЕВАЦ - Село Бого-
вина са више од хиљаду житеља,
једно је од већих сеоских насеља
на подручју бољевачке општине.
Захваљујући Руднику мрког угља
и свом положају,  у селу има
доста младих, а у две месне
заједнице раде и две четворора-
зредне школе. 

Ради опстанка села и
стварања услова за квалитетнији
живот мештана, општина Боље-
вац је током протеклих пар го-
дина уложила значајна средства
у изградњу инфраструктурних
објеката – водовода, локалног
пута, као и ефикаснијег снабде-
вања електричном енергијом.  

Боговина је село разуђе-
ног типа, има четири засеока који
су повезани са центром села, а
до најбројнијих редовно стиже и
ђачки аутобус. Прошле године,
асфалтирана је деоница локал-
ног пута дуга око три километра,
а изграђена је и водоводна
мрежа ка свим засеоцима, путем

које ће се дистрибуирати вода са
регионалног система Боговина-
Бор. 

-Улагање у инфраструк-
туру је кључни чинилац за опста-
нак сеоских насеља на простору
наше општине. Да бисмо ство-
рили боље услове живота и боље
могућности за опстанак и рад
сеоских газдинстава, сваке го-
дине издвајамо значајна сред-

ства за санацију локалних и атар-
ских путева и за изградњу водо-
вода. Циљ нам је да житељи
сеоских насеља имају извесно и
квалитетно снабдевање здравом
пијаћом водом. У Боговини смо
прошле године асфалтирали ло-
кални пут, санирамо и реонске
деонице до удаљених заселака,
а ових дана смо уз велику под-
ршку ЕПС-а, успели да обезбе-

димо и постављање нове трафо
станице, која ће омогућити квали-
тетнији напон, али пре свега по-
кретање постројења за доток
воде до најудаљенијих домаћин-
става - истиче Небојша Марјано-
вић, председник општине Боље-
вац. 

Мештани боговинских за-
селака ће захваљујући овој инве-
стицији ускоро добити воду са
новоизграђеног водовода, са во-
досистема Боговина-Бор. 

У наредном периоду се
планира и наставак градње мреже
ка селу Подгорац, чиме би тре-
бало да се заокружи ова капи-
тална инвестиција, истиче предсе-
дник бољевачке општине.      М. Г.

Пројекат „Пољопривр-

еда, село, млади: ко не сеје –

неће ни жети“ суфинансира Оп-

штина Бољевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају

ставове органа који је доделио

средства.

У Л А Г А Њ А  З А  О П С Т А Н А К  С Е Л А  
Локална самоуправа обнавља инфраструктуру                        
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НЕГОТИН – За пројекте
бројних удружења особа са ин-
валидитетом из Неготина и ре-
гиона, општина Неготин издво-
јила је из општинског буџета
1.032.950 динара. Реч је о
пројектима “И ми живимо у
овом граду”  Удружења за по-
моћ особама са инвалидите-
том “Дуга” у висини од 676.200
динара, “Дружењем смо мла-
ђи” општинске организације
Савеза инвалида рада Србије
у Неготину кога ће општина су-
финансирати са 138.600 ди-
нара, али и бројним пројектима
Друштва оболелих од целеб-
ралне парализе (34.800), Ме-
ђуопштинске организације му-
лтипле склерозе Зајечар
(50.750), Удружења ратних и
мирнодобских војних инвалида
(28.600),  Међуопштинске орга-
низације савеза слепих Србије
(76.000),  Друштва  оболелих
од целебралне парализе
(34.800). 

Како је на потписивању
меморандума о сарадњи оп-
штине Неготин са Удружењем
за помоћ особама са инвали-
дитетом “Дуга” и неготинским и
Удружењем глувих и наглувих,

истакао Владимир Величко-
вић, председник општине,
“наши заједнички задаци су ра-
зумевање, толеранција и
укључивање особа са инвали-
дитетом у све сфере друштве-
ног живота, у циљу смањења
предрасуда, поштовања рав-
ноправности, достојанства и
спречавање дискриминације”.

- Издвојили смо милион
динара за израду пројекта и
постављање рампе у згради

Општине, као и 600.000 динара
за израду рампе за особе са
инвалидитетом у Дому културе
што ће омогућити приступ
овим институцијама. Прошле
године смо обезбедили већи
број паркинг места за лица са
инвалидитетом, а за превоз 18
ученика са инвалидитетом из-
двојено је и ове године око ми-
лион и по динара – истакао је
Владимир Величковић, први
човек неготинске општине.

Поред представника
удружења и представника ло-
калне самоуправе, потписи-
вању овог значајног документа,
који у значајној мери, треба да
помогне у решевању бројних
проблема особа са инвалиди-
тетом, присуствовала је и
Иванка Јовановић, извршна
директорка Националне асо-
цијације за особе са инвалиди-
тетом Србије. 

С.М.Ј.

ВИШЕ ОД МИЛИОН ДИНАРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Потписан Меморандум о сарадњи општине Неготин и удружења особа са инвалидитетом

Потписивање меморандума, Фото: Удружење “Дуга”
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КЊАЖЕВАЦ -  Ђурђевдан се у Књажевцу обележава као градска слава,
а уједно је и храмовна слава књажевачке Цркве Светог Георгија. Обележавање
празника почело је свечаном литургијом којој су у цркви, поред великог броја вер-
ника, присуствовали челни људи локалне самоуправе, предвођеним Миланом
Ђокићем, председником општине. Уследило је резање славских колача, литија
око цркве и читање јеванђеља. С обзиром да Ђурђевдан велики број суграђана
слави као своју крсну славу, старешина књажевачке Цркве, протојереј Синиша
Ђорђевић, њима је упутио посебну честитку.

- На данашњи дан не би требало да говоримо ружне речи, већ би тре-
бало да се молимо Богу и да будемо весели. Нека нам господ Бог и Свети Георгије
дају плодну годину, да нас сачувају од невремена, а ми би требало да повратимо
Бога у свом срцу - додао је протојереј Синиша Ђорђевић.

Уз помоћ Црквеног одбора, локалне самоуправе и Кола српских сестара,
Црква је и ове године припремила у порти пригодно послужење за све присутне
вернике. Прослава градске славе уједно представља и почетак обележавања
мајских свечаности у част 17. маја, Дана општине Књажевац.                         Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран је

од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

О Б Е Л Е Ж Е Н А  Г Р А Д С К А  С Л А В А
Обележавање празника почело свечаном литургијом
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КЊАЖЕВАЦ - Упркос
најавама, све оне који су се од-
лучили да дођу у Балта Берило-
вац дочекало је изузетно лепо
време, које је потрајало до
раних поподневних сати. Тради-
ционална, 18. по реду, “Молитва
под Миџором”, ове године оку-
пила је подно Старе планине
више стотина учесника про-
грама и гостију из Књажевца,
потпланинских и околних села,
али и из бројних градова у окру-
жењу. Некако по устаљеном
обичају, пажњу посетилаца
највише су привлачили бројни
штандови са укусним традицио-
налним специјалитетима које су
припремили учесници надме-
тања за најбољу трпезу.

- Спремамо традицио-
нална јела која су позната у
нашем крају. Трудимо се да ис-
поштујемо намирнице које су
користили и наши стари”, каже
Зора Јовановић из Женске ини-
цијативе Књажевац. “Трудимо
се да у све умешамо дух тради-
ције, пошто се каже да ко нема
традицију нема ни будућност”,
истиче Марица Радовановић,
председница Удружења “Извор-
ско зрно” из Пирота.

Подједнако интересо-
вање владало је и за такмичење
у припремању старих јела, ов-
дашњих специјалитета. Међу

такмичарима нашла се и дво-
члана екипа младих, а већ дока-
заних мајстора кухиње. Право
са међународног такмичења у
Будви, где су освојили две
златне и по једну сребрну и
бронзану медаљу, у Бериловац
су дошли Стефан и Илија да се
надмећу у припремању јагњеће
чорбе и белмужа.

Већина најављених уч-
есника дошла је на Молитву, а
лепо време ишло је на руку и
бројним гостима, довољно раз-
лога за задовољство организа-
тора овог етно фестивала. 

- Одржавамо ову 18. Мо-
литву уз много среће, с обзиром
да нас је огрејало сунце. Иако је

било појединих отказа, већина
највљених учесника је стигла,
манифестација се одвија по
плану и веома нам је драго што
Молитва у пуном сјају дочекује
своје пунолетство - рекао је
Бобан Марковић, директор Ту-
ристичке организације општине
Књажевац.

Туристичка организација
општине Књажевац Молитву
под Миџором организује под по-
кровитељством Скупштине оп-
штине Књажевац. “Традиција је
веома важна, не само у оп-
штини Књажевац, већ за цело-
купан српски народ. Локална
самоуправа је схватила и пре-
познала значај оваквих догађаја

и већ пуних 18 година буџетским
средствима помаже одржавање
овај етно фестивал”, изјавио је
Миодраг Ивковић, председник
Скупштине општине Књажевац.

Упоредо са такмичар-
ским делом, на великој позор-
ници код сеоске школе сме-
њивали су се учесници богатог
уметничког програма. Публика
је уживала у наступима фолк-
лорних ансамбала, народних
певача и инструменталиста, као
и естрадних звезда, Драгице Ра-
досављевић Цакане и Данице
Крстић. Нажалост, јака киша је
већ почетком поподнева примо-
рала већину гостију да напусти
Балта Бериловац, али је једно-
душна оцена свих да је мани-
фестација у потпуности опр-
авдала очекивања, па су гости
са Старе планине отишли уз
обећање да ће свакако доћи и
догодине, на 19. Молитву под
Миџором.                              

Љ.П.
Пројекат “Подршка по-

љопривреди, туризму и малој

привреди : креативност и ино-

вативност у пракси”   - “Овај

медијски садржај суфинансиран

је од стране општине Књаже-

вац. Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа

који је доделио средства.”

М О Л И Т В А  П О Д  М И Џ О Р О М
Одржана традиционална привредно-туристичко-културна манифестација

КЛАДОВО - Од памти-
века на Ђурђевдан мештани
Подвршке  од раног јутра на
платоу у центру села  пеку
младе јагањце. Традиција  у
насељу преноси се са колена
на колено, тако да су и ове го-
дине у родни крај стигли и
мештани који живе и раде у
иностранству. Домаћини су за-
довољни и поносни што чувају
традицију предака.

- Годинама живим и
радим у Бечу, али сваки  пут
на Ђурђевдан долазим у зави-
чај да заједно са комшијама и
пријатељима испоштујемо тр-
адицију. То је аманет нашим
прецима који су сачували тај
обичај. Зато је обавеза нас
млађих да обележимо празник
у родном селу јер ми живимо
за тај дан и Подвршку - истиче
Бранко Радосављевић.

Мештани Подвршке по-
штују обичај стар више од 200

година по коме је некада за
сваког мушкарца у кући дома-
ћин пекао по једно јагње.

Данас је нешто другачије, али
иако су времена тешка, а бес-
парица притиска са свих

страна у селу не одустају од
традиције јер нове генерације
негују сећање на своје претке.

- Дружимо се и под шато-
ром, веселимо и радујемо се сва-
ком новом сусрету са мештанима
у родном крају. За дводневни бо-
равак у завичају превалимо дуг
пут, али није нам тешко - додао је
Радосављевић.

Већ по традицији меш-
тани насеља Подвршка госте и
путнике намернике дочекују
отвореног срца и богатом трпе-
зом која не може да прође без
јагњетине. За Ђурђевданску
светковину најбоље је припре-
мити јагње на тихој ватри. По-
ступак траје и до пет часова,
јер је јагњетина најукуснија ако
се на ражњу окреће у пролеће,
кажу мештани овог насеља.
Они су ове године за славску
трпезу на ражњу испекли педе-
сетак  јагањаца.

М.Р.

Н Е Г У Ј У  О Б И Ч А Ј Е  П Р Е Д А К А
Ђурђевдан у селу Подвршка
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КЛАДОВО - Током априла  припадници кладовске  Ватрогасно
- спасилачке јединице гасили су  20 пожара,  на отвореном простору и
имали су једну техничку интервенцију у саобраћају. Горели  су трава,
трска, макија и ниско растиње. Од почетка године кладовски ватрогасци
су гасили 204 пожара или четири пута више него у истом периду пре-
тходне године када је евидентиран 61 пожар. С обзиром да је у току
сезона радова у пољу стварају се услови за  паљење биљних остатака,
а та  ватра углавном прерасте у неконтролисани пожар. Зато су  ватро-
гасци поново упутили апел  ратарима  и власницима  домаћинстава да
се суздрже од ложења ватре на отвореном простору.

Да подсетимо, током марта  припадници кладовске  ватрогасно
- спасилачке јединице  гасили су 122 пожара или у просеку четири
дневно. На отвореном простору на око 800 хектара у 114 пожара су  го-
рели  трава, макија и ниско растиње. Ватрена стихија захватила је и
три грађевинска, а правовременим интервенцијама  ватрогасаца спа-
шено је око 70  економских  објеката. У пет наврата ватрогасци-спа-
сиоци интервенисали су због појаве ватре у контејнерима и на другим
местима. У критичним моментима у гашењу пожара учествовали су
припадници Добровољног ватрогасног друштва, али и ватрогасци - спа-
сиоци из Бора ,Неготина, Зајечара, Смедрева и Панчева. Искуства по-
тврђују да су најчешћи узроци немар и непажња.                                                                                           

М.Р.

ПРЕДАХ ЗА ВАТРОГАСЦЕ
У априлу мање пожара

МАЈДАНПЕК – У среду, 17.маја заинтересовани пољо-
привредни произвођачи са подручја општине Мајданпек имаће
прилику да организовано посете традиционални новосадски
Међународни сајам пољопривреде. Заинтересовани пољопри-
вредници треба да се пријаве Фондацији за локални економски
развој, у канцеларијама у Мајданпеку и Доњем Милановцу. Но-
восадски сајам се, иначе,  од 13. до 19.маја одржава по 84.пут,
а посетиоце очекује богата изложба пољопривредне механиза-
ције. Такође, у припреми су и Национална изложба стоке и Из-
ложба органске производње. У оквиру ове манифестације
традиционално се организују бројне промоције, презентације,
стручни скупови и други пословни догађаји, уз атрактивне садр-
жаје за посетиоце.                                                                  И.Ћ.

ПОСЕТА НОВОСАДСКОМ САЈМУ
Захваљујући Фондацији за локални економски развој

МАЈДАНПЕК - Црвени крст Србије је преко своје мајданпечке
организације за потребе овдашњих здравствених установа обез-
бедио два лабораторијска инкубатора, кроз донацију фирме
Novo-Nordisk 2015. године, а у сарадњи са Удружењем оболелих
од мултиплог мијелома. Нови уређаји су дистрибуирани на ко-
ришћење у складу са опредељењем да то буде према устано-
вама које за њима имају хитну потребу, а мајданпечки Црвени
крст је сагледавајући потребе својих здравствених установа бла-
говремено истакао потребу.                                                       И.Ћ.

ДВА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИНКУБАТОРА

Донација Црвеног крста

БОЉЕВАЦ - Културно-образовни центар у Бољевцу и ове године ор-
ганизује традиционалну ликовну колонију, која окупља уметнике и сликаре из
више градова Србије. Учешће су потврдили Нада Ивковић из Прокупља, Ката-
рина Радић из Параћина, Саша Тодоровић и Мирко Стокић из Зајечара и Бојан
Костадиновић из Ниша. Већина ових сликара су учествовали и на досадашњим
колонијама, а публика у Бољевцу је била у прилици да  упозна њихово ствара-
лаштво на бројним изложбама, организованим у галерији установе културе. Се-
лектор колоније је Драгана Драготић, сликар и историчар уметности.          М. Г.

Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје – неће ни

жети“ суфинансира Општина Бољевац. Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је

доделио средства.

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „БОЉЕВАЦ 2017.“ 

У организацији Културно-образовног центра

PRODAJEM

• Pneumatska dizalica 2T (original nemačka),
podesna naročito za reglažu trapa auta;

• Pokretni roštilj (zatvoren sa montažnom haubom
od vatrostalnog stakla) + električni gril za 6 pileta, 2 osovine
(sve na jednom mestu);

• Vrelovodni kotao 63 KWs-a, sa HANSA gorionikom
+ rezervni gorionik (MAN kotao, PODVIS – Knjaževac);

• Ekspanziona posuda EPP-75, PODVIS- Knjaže-
vac;

• Rezervoar čelični, nov – nekorišćen (može za
vodu, naftu), 175 (H) x75x76 (cca 1000 lit)

• Vrat za plusnu hladnjaču 196x93 (cm)
• Peć duvaljka, prohromska (Nemačka, „GASNER

BACKSISTEME“), za pecivo, pizzu, burek, sa tri etaže i 9
teflonskih plehova dimenzija 340x440 m/m. Dimenzija
uređaja: AxBxH = 60x66x150 cm.

• Motor reduktor: motor „SEVER“ 1,5 KW, n=1400,
min. osovina motora 22 mm.Reduktor „LMT TRANSMIS-
SION A/S „ . Priključak: B-S izlazni broj obrtaja 38 po min,
izlaz reduktora Ø 40 mm. 

Za sve informacije obratite se na telefon 
030/590-590 ili 065/2-22-44-63 od 08-19h.

Фото: www.boljevac.org.rs
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Поводом 5.маја, Светског дана хигијене руку у здравственим устано-
вама, који је установила Светска здравствена организација (СЗО) под називом
„Сачувајмо животе-оперите своје руке“, свака здравствена установа треба да
обележи овај дан. 
Ове године основна препорука је, да је хигијена руку од великог значаја у борби
против антибиотске резистенције. 

Србија је од 2008.год постала члан Алијансе за безбедност пацијената
(СЗО), 57 здравствених установа је из Србије, а највећи број здравствених уста-
нова је управо из нашег региона. Препорука ИЈЗ Србије „др Милан Јовановић
Батут“ је да се ове године позивају директори здравствених установа и пред-
седници комисија за заштиту од болничких инфекција, да у својој установи ор-
ганизују предавање (бар 5 минута) на тему хигијена руку као мера превенције
болничких инфекција. Најбитније је да се обрати пажња на 5 момената хигијене
руку битних за заустављање ширење резистентних бактерија и то:

1. прање руку пре контакта са пацијентом;
2. пре асептичних процедура;

3. након контакта са телесним течностима и излучевинама;
4. након контакта са пацијентом;
5. након контакта са предметима из пацијентове околине.
Поводом овог дана ЗЗЈЗ „Тимок“ поделио постере (4) са порукама на

слоган кампање „Сачувајмо животе - оперите своје руке“
Обавештење: Свака здравствена установа која није пријављена за ову

кампању СЗО, може да се пријави на сајт СЗО 
(who.int/gpsc/5may/register/en)

Преузето са сајта Института за јавно здравље Србије „др Милан Јова-
новић Батут“.      

www.batut.org.rs
Др Дијана Миљковић

спец. Хигијене
др Драгиша Митић

спец. епидемиологије
Без акције данас, без лека сутра - No action today, no cure tomorrow!                                                                             

„ С А Ч У В А Ј М О  Ж И В О Т Е - О П Е Р И Т Е  С В О Ј Е  Р У К Е “

Установа ,,Центар за културу општине Бор” организује представу за децу:

‚‚Време за бајку“
- Позориштанце Бубамара -

15. маја  2017. године, 
у 10 и 12 сати

Биоскоп ,,Звезда“ Бор
Информације на телефон: 

030/424- 546 
од 8 до 14 сати

УЛАЗ СЛОБОДАН!


