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Промо вожња градским улицама у Кладову 
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Одржана 37.седница СО Неготин

УСВОЈЕН 
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СТРАНА 2

РТБ „БОР“ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ 
СВЕТСКИХ РУДАРСКИХ КОМПАНИЈА

Делегација високих гостију и

представника светских рударских

компанија, произвођача опреме и ба-

нака на челу са директором EBRD

банке у Србији Даниелом Бергом, по-

сетила је 16. јуна Рударско – топио-

ничарски басен (РТБ)  „Бор“. 

Гости из иностранства су

након разговора са менаџментом ком-

паније разгледали флотацију „Велики

Кривељ“, попили кафу у јамском ка-

фићу а потпом и у друштву генерал-

ног директора РТБ Благоја Спа-

сковског обишли нову топионицу

бакра и фабрику сумпорне киселине.

Спасковски је гостима из 11 земаља

света (Америка, Велика Британија,

Немачка, Француска, Русија, Казах-

стан, Канада, Шпанија, Турска, Финска

и Бугарска) детаљно објаснио како су

и колико дуго грађена нова мета-

луршка постројења у Бору. Посета

РТБ-у Бор реализована је у склопу Ев-

ропске конференције о рударству и

геолошким истраживањима која се у

Србији одржавала од 14. до 16. јуна.

Осим Бољевца на пројекту учествују и Алексинац, Књажевац и Ражањ

Е К О Н О М С К О  Ј А Ч А Њ Е  Ж Е Н А  
У  С Е О С К И М  С Р Е Д И Н А М А  

СТРАНА 4

Скупу  присуствовали и високи званичници Фудбалског савеза Србије

Ф К  “ П О Р Е Ч ”  О Б Е Л Е Ж А В А  
8 5  Г О Д И Н А  П О С Т О Ј А Њ А
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НЕГОТИН – Већином гла-
сова, одборници Скупштине оп-
штине Неготин усвојили су одлуку о
завршном рачуну буџета за прошлу
годину. За усвајање ове одлуке гла-
сало је 35 одборника од присутних
40. Прошлогодишњи буџет, речено
је на седници, у делу укупних при-
хода и расхода, са пренетим не-
утрошеним средствима из ранијих
година, износио је 1.119.642.000 ди-
нара, док су расходи и издаци изно-
сили 1.076.304.000 динара. 

-Укупно остварени текући
приходи и примања у 2016. години
код свих корисника буџета износе
1.031.440.000 динара и укупни из-
вршени текући расходи и издаци у
2016. години износе 1.055.372.000
тако да смо 2016. остварили са де-
фицитом у износу од 23.932.000 ди-
нара, али треба рећи да је овај
дефицит покривен из средстава
вишка прихода из претходне и ра-
нијих година, тако да су исказана
средства завршни рачун буџета оп-
штине Неготин приказана у износу
са вишком прихода од 43.338.000
динара – истакла је за скупштин-

ском говорницом Валентина Ђури-
чић, шеф одељења за буџет, фи-
нансије и локалну пореску адми-
нистрацију.

Овлашћени ревизор скре-
нуо је пажњу локалној самоуправи
на реализацију новчаних казни и пе-
нала по решењу судова од 22,4 ми-
лиона динара, а која се у највећем

делу односе на поравнања по пи-
тању уједа паса. Како стоји у овом
извештају ови расходи показују
висок тренд раста и „могу озбиљно
да угрозе извршење буџета и лик-
видност Општине Неготин за 2017.
годину“.

-Ако вам кажем да је ове го-
дине само у првих пет месеци из-

двојено скоро 20 милиона, видећете
колико се издваја за уједе паса. Ми
смо то на Већу расправљали по том
питању и донели смо неке одлуке и
мислим да ће то дати мало ефекта,
мада је тешко прогнозирати, јер
такав проблем имају многи градови
у Србији, али ми смо изгледа во-
дећи - рекао је медијима по за-
вршетку седнице др мед Љубисав
Божиловић, председник Скупштине
општине Неготин.

У наставку седнице одбор-
ници су, такође без дискусије, већи-
ном гласова ускладили оснивачке
акте Историјског архива Неготина и
Музеја Крајине, донели одлуку да се
изради програм развоја туризма у
општини Неготин од 2017. до 2026.
године, а усвојили су и програм по-
словања и финансијски план рада
Јавног предузећа за изградњу и екс-
плоатацију регионалног водоси-
стема „Боговина“ Бор, одлуку
њиховог Надзорног одбора о
усвајању статута, као и дугорочни и
средњорочни план пословне стра-
тегије овог регионалног водоси-
стема.                                      С.М.Ј.

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН
Одржана 37.седница СО Неготин

БОР - Седница Општинског већа у Бору, одложена је про-
текле недеље по други пут услед недостатка кворума. Живорад
Петровић, председник општине Бор саопштио је да су сви чла-
нови Већа били уредно позвани на седницу као и да су  потпи-
сали да ће  присуствовати, али се овог пута на седници појавио
само један члан Већа Александар Мицић.

- Очигледно је да је притисак са одборника прешао  и на
чланове Већа и то је резултирало тиме да немамо кворум за сед-
ницу и да овог пута нећемо одлучивати о врло битним стварима
за општину као што је завршни рачун и ребаланс буџета где су
унете врло значајне ствари за самофункционисање града. Ова
седница Већа биће одложена а наредну ћемо заказати  када ор-
гани странке донесу своје одлуке и закључке – обратио се при-
сутним медијима Петровић.

Да подсетимо, недавно је захтев за смену Живорада Пет-
ровића са места председника општине Бор потписало 25 од  35
одборника колико броји локални парламент. 

Д.К.

ПОНОВО ОДЛОЖЕНА СЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Услед недостатка кворума

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 14. седница Скупштине оп-
штине на којој су усвојени  извештаји о реализацији програма јавних предузећа
и установа, завршни рачун буџета за 2016. годину и Локални антикорупцијски
план. 

На седници се, између осталог, разматрало о степену реализације
програма пословања Дирекције за развој, урбанизам и изградњу. До новембра
2016. пословали смо као индиректни корисниси буџета, подсетио је одборнике
директор сада Јавног предузећа Младен Радосављевић, наглашавајући да је
програм за прошлу годину реализован готово у потпуности. 

Дискусију о раду ЈКП Стандард у прошлој години одборница ''За Кња-
жевац заједно'' Љиљана Михајловић искористила је да се осврне на проблем
дивље депоније на простору некадашње ветеринарске станице, а  Извештај о
раду Агенције за развој Књажевца поздравила је и опозиција.

На седници су једногласно усвојени завршни рачун буџета и Локални
антикорупцијски план.                                                                                       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.”

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ 
АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН

Одржана  седница СО Књажевац
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КЛАДОВО - На четвртој овогодишњој седници Скупштине оп-
штине (СО) Кладово, одборници су усвојили Одлуку о завршном буџету
општине за 2016. годину. Након сугестија и како социјалисти поручише
добронамерних примедби,  Извештај је добио подршку 20 од 26 одборника
колико их је учествовало у раду скупштинског заседања.

- У односу на планираних 702 милиона динара  на крају прошле
године  приходи су  реализовани  са 85,8 одсто ,односно  у износу од 600,8
милиона динара. С обзиром да су  укупни расходи били 582 милиона ди-
нара , забележен  је суфицит од 36,4 милиона  динара. Тиме је обезбеђено
несметано функционисање  свих буџетских корисника. По мишљењу ме-
родавног ревизора завршни рачун за минулу годину добио је позитивну
оцену - казао је  Славиша Туфајевић, председник СО Кладово.

Одборници локалног парламента усвојили су и  Одлуку о измени
буџета општине Кладово за 2017. годину којом се планира да текући при-
ходи  из пореза на зараде буду  увећани  за 15.560.000 динара тако да
приходна страна општинске касе уместо 660,6 милиона сада износи 676,2
милиона динара. Подршку је добио и предлог одлуке о бесплатном пре-
возу лица старијих од 65 година у приградском саобраћају на територији

општине Кладово.
- Прихватили смо инцијативу коју је својим потписима оверило

1200 грађана из 23 месне заједнице, а њена примена уследиће од 1.
јануара 2018. године с обзиром да средства за ту намену нису планирана
у буџету за ову годину- додао је Туфајевић.

Чланови Скупштине дали су сагласност на предлог Одлуке о  ко-
масацији 8000 хектара обрадивог пољопривредног земљишта  у 10 ката-
старских општина, на подручју општине Кладово. Одборничка већина
усвојила је и извештаје о раду  у 2016. години Јавног предузећа "Јединство
" и Туристичке организације општине Кладово, као  и измене Одлуке  о по-
већању локалних комуналних такси које плаћају власници угоститељских
и посластичарских радњи у градским зонама. 

М.Р.

С У Ф И Ц И Т  3 6 , 4  М И Л И О Н А  Д И Н А Р А
Усвојен извештај о буџету општине Кладово за 2016. годину

КЊАЖЕВАЦ - Део општинског земљишта, поред бивше ка-
сарне, на путу ка Зајечару, продат је италијанској компанији
''Prodžeti'', обавестио је одборнике на 14. седници Скупштине оп-
штине председник општине Књажевац Милан Ђокић. 

Он је нагласио да ће италијанска компанија која се бави про-
изводњом обуће запослити до 150 радника.

- Фабрика која има своје погоне у Владимирцима, Сомбору
и чини ми се Вршцу, одлучила је да у Књажевцу ''на ливади'' направи
своју нову халу. Ради се о гринфид инвестицији, купили су зем-
љиште, наручили пројекат од пројектантске куће у Књажевцу који је
при крају и писмом о намерама изјаснили су се да ће производити
обућу за познатог купца, познати интернационални бренд. Можемо
да најавимо да ће у Књажевцу после много година бити започета из-
градња нове фабрике. Локација је са десне стране иза касарне.
Надам се да ћемо следеће године у ово време имати завршен
објекат – нагласио је Ђокић.                                                          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.”

' ' P R O D Ž E T I ' '  
С Т И Ж Е  У  К Њ А Ж Е В А Ц

Италијанска компанија запослиће до 150 радника

МАЈДАНПЕК- На прошле недеље одржаној јунској седници Општин-
ског већа у Мајданпеку, усвојен је извештај о попису имовине и обавеза у орга-
нима општине, а и дата сагласност на измене и допуне програма ЈКП “Водовод”
и Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.

Сагласност на измене и допуне програма пословања два предузећа
чији је оснивач општина била је неопходна будући да је дошло до промена
околности пословања. За ЈКП “Водовод” то је образложено чињеницом да су
Програмом мера за унапређење услова живота локалне заједнице и Програ-
мом коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине планирана сред-
ства за набавку опреме за отпушавање канализације, а дошло је и до промене
цена услуга.  Први поменути програм предвиђа и средства за текуће одржа-
вање некатегорисаних и јавних путева, као и одржавање јавне расвете и на-
бавку путарских возила. Осим тога постоје и обавезе које треба измирити из
периода када је ово предузеће било индиректни корисник буџетских средстава,
а у плану су и  јавни радови вредни 600 хиљада динара који ће бити реализо-
вани у сарадњи са Националном службом запошљавања. 

Овом приликом образована је Комисија за координацију инспекцијског
надзора за послове из изворне надлежности, а усвојен је и закључак везано за
захтев из Основне школе “Велимир Маркићевић” за одобравање средстава за
наставак ангажовања дефектолога и два асистента у настави за рад са учени-
цима који наставу похађају по инклузивном програм.                                     И.Ћ.

У С В О Ј Е Н  И З В Е Ш ТА Ј  О
П О П И С У  И М О В И Н Е

Одржана седница  Општинског већа

ПРИХВАЋЕНА ОСТАВКА ДИРЕКТОРА ЈП “ЈЕДИНСТВО”
После скупштинске одржана је и 37. седница  Општинског већа

на којој је усвојена  оставка Зорана Петровића досадашњег директора
ЈП "Јединство", док је за вршиоца дужности именован Бранко Мајка-
новић, дипломирани инжењер из Кладова.

- Досадашњи директор је поднео неопозиву оставку, с друге
стране сматрамо да неке ствари нису најбоље урађене. Физичка и
правна лица за грејање и воду за пиће дугују око 80 милиона динара,
док је на крају 2016. године Јавно предузеће исказало добит од око 50
милиона динара. Та два момента су у супротности, истворемено дуго
се решава проблем замућености воде  на  систему  са којег се водом
за пиће снабдевају мештани Мале и Велике Врбице иако је изграђен
нови бунар и то је део разлога да се оставка Петровића усвоји- образ-
ложио је одлуку Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.
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БОЉЕВАЦ - Развој се-
оског туризма, пчеларство, ле-
ковито биље и производња
хране од млека, воћа и по-
врћа, области су обухваћене
пројектом „ Економско и со-
цијално оснаживање жена у
руралним срединама“, чија је
реализација  започела у Бо-
љевцу. 

У пројекту учествује пе-
десетак жена из неколико села
на подручју општине, које ће
током ове године присуство-
вати обукама, намењеним
јачању сеоског бизниса на
својим газдинствима. У оквиру
пројекта су предвиђене и по-
сете домаћинствима у Србији
у којима је већ развијен неки
од видова агро бизниса, као и
посете сајмовима, као једане
од могућности за успостав-
љање сарадње са другим про-
извођачима.

Пројекат се реализује
уз подршку хуманитарне орга-
низације Каритас, Београдске
надбискупије,  финансијску по-

дршку Владе Словеније и
саме општине. Осим Боље-
вца, у пројекту учествују и оп-
штине Алексинац, Књажевац и
Ражањ, а по завршетку обука,
учеснице ће моћи да конку-
ришу за доделу бесповратних
средстава за набавку опреме,
за изабрану делатност. Осим
финансијске помоћи, полаз-

нице ће моћи да рачунају и на
подршку  за  израду  материја-
ла за промоцију својих про-
извода.      

М.Г.
Пројекат „Пољопри-

вреда, село, млади: ко не

сеје – неће ни жети“ суфи-

нансира Општина Бољевац.

Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту

нужно не изражавају ста-

вове органа који је доделио

средства.

ЕКОНОМСКО ЈАЧАЊЕ ЖЕНА 
У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА 

Осим Бољевца на пројекту учествују и Алексинац, Књажевац и Ражањ

МАЈДАНПЕК -  Вредан јубилеј, 85 година Фудбалског клуба
“Пореч “ основаног далеке 1932.године у Доњем Милановцу ће на приго-
дан начин бити обележен током ове године, а промоција књиге Фудбалс-
ког клуба Пореч 1932.-2017, са свечаном академијом и поделом признања
заслужним спортистима, појединцима и организацијама, која је одржана
17.јуна, била је најбољи увод.

На свечаној академији, промовисана је књига др Велимира Ше-
шума о историји овог клуба, а о којој су уз аутора говорили и др Драго Ње-
гован, директор Музеја Војводине, Младен Булут, председник Друштва
новинара Војводине, као и одговорни уредник Јовица Орловић, професор
историје, некадашњи дирецтор школе и дугогодишњи друштвено поли-
тички радник из Доњег Милановца.

Скупу су присуствовали и високи званичници Фудбалског савеза
Србије Небојша Ивковић, некадашњи генерални секретар ФСС, Илија
Петковић, фудбалска легенда Србије  и познати делитељ правде на фуд-
балском терену Здравко Јокић. Заслужним појединцима, спортистима и
спортским радницима овог клуба уручене су Златне плакете са златном
значком, као и Захвалнице Фудбалског клуба, а све присутне и госте по-
здравили су у име Општине Мајданпек, председник Дејан Вагнер и
Драшко Ћетковић, у име Организационог одбора.                                   И.Ћ.

Ф К  “ П О Р Е Ч ”  О Б Е Л Е Ж А В А  
8 5  Г О Д И Н А  П О С Т О Ј А Њ А

Скупу  присуствовали и високи званичници Фудбалског савеза Србије
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КЊАЖЕВАЦ - Оскар
Бенедикт, вршилац дужности
шефа Делегације Европске
уније у Србији и 14 заменика и
заменица амбасадора европ-
ских држава боравили су 14.
јуна у Књажевцу. У пратњи свог
домаћина, председника оп-
штине Милана Ђокића са са-
радницима, гости су обишли
предузеће ''Кран Пројект'' и ново
дечје игралиште крај Гургусо-
вачке куле. 

Предузеће ''Кран  Про-
јект'' је уз подршку ЕУ и Владе
Швајцарске преко програма Ев-
ропски ПРОГРЕС добило ком-
пјутерски контролисану ма-
шину (CNC) за обраду метала
како би унапредило производњу
и отворило нова радна места.
Своју друштвену одговорност
''Кран Пројект'' показао је из-
градњом игралишта за децу крај
Гургусовачке куле, чијем отва-
рању су  присуствовали госпо-
дин Бенедикт и председник
општине Милан Ђокић.

- Разлог нашег доласка
је да се боље упознамо са по-
тенцијалима овог краја и како
можемо да помогнемо развоју
града, али не само Књажевца

већ и читавог региона. Верујемо
да овде постоје велики потен-
цијали и желимо да омогућимо
фирмама да добро послују, а
локалним властима да обез-
беде услове за бољи живот -
казао је Оскар Бенедикт, врши-
лац дужности шефа Делегације
ЕУ у Србији.

Милан Ђокић, председ-
ник општине нагласио је да је
овај пројекат  добар пример
како учешће локалне само-
управе у неком од програма који
се финансирају средствима ЕУ
ствара добар амбијент и пер-

спективе за развој микро, малих
и средњих предузећа.

- С друге стране, ово је
такође пример добре праксе
како се привредници одужују
својој заједници кроз друштвено
одговорно пословање. Општина
Књажевац је у протеклих 10 го-
дина учествовала активно у
многим програмима и пројек-
тима, захваљујући којима је
средствима ЕУ реализовано
пројекта у вредности од више од
два милиона евра - нагласио је
Милан Ђокић, председник оп-
штине.

Високи европски званич-
ници и руководство књажевачке
општине разговарали су у Дому
културе и о новим видовима са-
радње на пројектима којима ће
се и у будућности подстицати
економски развој овога краја.               

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој привреди

: креативност и иновативност у

пракси” - “Овај медијски садржај су-

финансиран је од стране општине

Књажевац. Ставови изнети у под-

ржаном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа који је

доделио средства.”

Гости обишли ''Кран Пројект'' и ново дечје игралиште 

Д Е Л Е Г А Ц И Ј А  Е У  У  К Њ А Ж Е В Ц У
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НЕГОТИН – Неготинском Здравственом центру одобрен је пројекат на-
бавке санитетских возила, вредан 4,5 милиона динара, на конкурсу Министарства
правде за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.
Реч је о конкурсу који се по други пут расписује на суму од преко 351,5 милиона
динара. Овакав начин расподеле средстава прикупљених од одлагања кривичног
гоњења за кривична дела за која је предвиђена новчана или казна затвора до пет
година, дефинисан је изменама Закона о кривичном поступку, које је на предлог
Министарства правде Народна скупштина Србије усвојила 2014. године.

Министарство правде и Влада Републике Србије ове године су подржале
98 пројеката, просечне вредности од 400.000 до 16 милиона динара. Највећим
делом подржани су пројекти којима су конкурисале школе, центри за социјални
рад, домови здравља, болнице, домови за стара лица, геронтолошки центри...

Поред неготинског Здравственог центра који ће овим средствима купити
санитетско возило опремљено у потпуности за транспорт најтежих пацијената, на
листи одобрених нашли су се и мајданпечки Дом здравља “Др Верољуб Цакић”
коме је за набавку возила одобрено 1,7 милиона динара, као и Техничка школа,
такође из Мајданпека, којој је за набавку инвентара, компјутера и штампача одоб-
рено 1,1 милион динара.

С.М.Ј.

ЗЦ НЕГОТИН ДОБИЈА НОВО
САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

Министарство правде и Влада РС одобрило пројекат 
неготинској здравственој установи
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КЛАДОВО - У оквиру обележавања спортско- туристичке  манифеста-
ције "Blue Week" у Кладову је одржана бициклистичка  промо вожња градским
улицама. Намера је да се афирмише бициклизам као атрактиван туристички про-
извод у сектору Ђердапа, са жељом да се повеже  становништва из градова  и
општина  са обале велике реке. То су препознали чланови бициклистичке Секције
удружења Ђердап (Кладово) јер су бициклизам и туризам уско повезани.

- Кладовљани су осведочени љубитељи бициклизма и зато чланови
наше секције користе сваку прилику да  на два точка промовишу туристичке по-
тенцијале овог краја. То подразумева и успешну сарадњу са туристичким после-
ницима, али и са бициклистима из Голупца, Доњег Милановца и румунског града
Дробета Турн Северина- објашњава Данијела Штерлинг,  секретар бициклистичке
секције удружења Ђердап . 

Промо вожња у Кладову једна је од три колико их је  реализовано у оп-
штинама  у којима се залажу да подручје од Голупца до Кладова добије статус
Дунавске ривијере.

- Уз подршку Дунавског центра за компетенцију и ГИЗ-а , са колегама из
Мајданпека и Голубца дефинисали смо  смернице које ће допринети унапређењу
бициклизма атрактивног туристичког производа у регији Ђердапа као део нацио-
налне кампање. Значајну улогу у реализацији те идеје имају и промо бицикли-
стичке вожње-  додао је Давид Ђурђевић, директор ТОО Кладово.

Локална самоуправа подржава идеје , програме и пројекте који допри-
носе афирмацији новог  туристичког производа у чијој креацији подједнако допри-
нос дају  породични и  рекреативни бициклiзам, казао је Радисав Чучулановић
председник општине Кладово који је на градским улицама на бициклу предводио
караван у коме је било тридесетак бициклиста.

- Током лета Ђердапским подручјем прође више од 16.000 бициклиста
из европских земаља. Наша је жеља да се они задрже у кладовској, али и у другим
општинама. Бицклистичка  рута кроз Србију  дуга је 1040 километара мапирана
је пре годину дана  и прати ток Дунава.  Ђердап је атрактивна  дестинација која
подразумева повезивање подунавских општина  јер је то један од замајаца када
је реч о афирмацији  нових туристичких садржаја - закључио је Чучулановић.

М.Р.

БИЦИКЛИЗАМ КАО АТРАКТИВАН
ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД

Промо вожња градским улицама у Кладову 

МАЈДАНПЕК - Под покровитељством општине Мајданпек, у Доњем
Милановцу ће у организацији Иницијативе младих „Хоћу! Могу!“,  од 7.до 9.јула
бити организован први међународни фестивал кратког филма „Iron Gate Art
Open“. Како се најављује током две фестивалске вечери биће приказан шаре-
нолик такмичарски филмски програм. Припрема се и ревијални програм са
темом изградња ХЕ „Ђердап“ и измештање насеља на обе обале Дунава –
српској и румунској.

Рок за пријаву филмова истиче 25. јуна.                                           И.Ћ.    

IRON GATE ART OPEN
Први међународни фестивал кратког филма

КЛАДОВО - Последњег пролећног викенда град на Дунаву био је  у знаку
рокенрола и популарне културе, захваљујући првом међународном Бордер рок
или  фестивалу на граници. Већ првог фестивалског дана стекао се утисак да су
Кладовљани и њихови гости препознали музички правац који је под утицајем
блуза и џеза са Елвисом Прислијем  песедетих година запалио Америку. Појавом
Битлса популарна музика преплавила је Европу, а допринос у афирмацији рока
почетком седамдесетих на овим просторима дали су зајечарски "Златни прсти".
Упркос супротним мишљењима и новим музичким правцима рокенрол и данас
има своје поштоваоце, а то радује организаторе и учеснике концертног програма.

- Током четири дана Бордер рок фестивала концерте је одржало 14 бен-
дова у башти ресторана  “Језеро”, а посетиоци су могли да  виде и изложбе слика,
да учествују у радионицама и да уживају у ди-џеј програму на градској  плажи.
Концертни програм обухватио  је наступе америчких и домаћих бендова чиме је
оправдана намера да становништво из малих места види концертна дешавања.
Утисци се још сумирају, а оно што смо научили је да у организацију сложеног
посла морамо укључити већи број људи. Извукли смо драгоцена искуства идемо
даље јер све дајемо за рокенрол- казао је Дејан Михајловић из Удружење етро-
ном, главни "кривац" што су рокери освојили град на Дунаву.

Нови културно -музички садржај на почетку летње сезоне употпунио је
туристичку понуду општине Кладово, то је препознала и локална самоуправа која
је фестивалу дала финансијску, али и сваку другу логистичку подршку.

- Наша је намера да као туристичка дестинација да уз етно-фестивал
који има циљну групу посетилаца и младима пружимо могућност да се на рок фе-
стивалу друже и буду гости овог дела Србије. Радује чињеница да смо на пре-
мијери имали посетиоце из земље и иностранства, што нас уверава да смо на
добром путу- казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

М.Р.

РОКЕРИ  ОСВОЈИЛИ
ГРАД НА ДУНАВУ

У Кладову одржан први Бордер рок фестивал

МАЈДАНПЕК - Свеукупни победник 44. Сеоске спортске олим-
пијаде у Рудној глави је екипа Клокочевца, која је тако поновила про-
шлогодишњи успех. Друго место је поново припало Црнајки, а треће
Кршу док је екипа домаћина заузела четврто место.

Најстарија и највећа манифестација спорта за све окупила је
15 екипа са подручја општине Мајданпек, а протекла је и овај пут у
спортском духу, без повреда и инцидентних ситуација. Сеоску спортску
олимпијаду традиционално организује Спортски савез општине са Мес-
ном заједницом Рудна глава, под покровитељством општине Мајдан-
пек.                                                                                                            И.Ћ.

ПОБЕДА КЛОКОЧЕВЦА
Одржана Сеоска спортска олимпијада

Фото: www.hocumogu.co.rs
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1. Шта је крпељ ?
Крпељ је зглавкар или члан-

коножац ( lat. acarina ). На телу има че-
тири пара ногу. На глави се налази
рилица ( lat. rostrum ) којом крпељ сише
крв. Неосетно се креће по кожи човека
захваљујући јастучићима на врховима
ножица. Неосетно убада рилицу у кожу.

2. Где крпељ живи ?
Живе у слободној природи: на

ливадама, у шумама, парк-шумама,
парко- вима, травњацима, али и у дво-
ришту куће, у штали и око кућице за
псе.

3. Како се крпељ закачи 
за човека?

Крпељи се пењу на траву,
жбуње, ниже дрвеће и чекају домаћина
који ће туда проћи. Жртве убода су
најчешће животиње које живе где и
крпељи. Људи су случајне жртве убода
ако бораве у пределима где крпељи
живе. Чести преносиоци крпеља су и
кућни љубимци ( пси и мачке ). 

4. Ако је крпеља у кожи шта да
радим?

Крпеља најчешће приметимо
случајно или када се јаве последице
убода: 

- постане велик ( као брада-
вица ) јер се насисао крви, 

- на месту убода се појаве
симптоми упале коже ( црвенило и
свраб ). 

Зато обавезно по повратку из
природе извршите детаљан преглед
одеће и свих делова тела на присуство
крпеља. Уколико приметите крпеља у
кожи треба га што пре одстранити на
правилан начин. 

5. Како се крпељ вади из коже?
Наша препорука је да се

јавите здравственој служби - она то
обавља на стручан начин. Уколико сте
одлучили да крпеља одстраните сами,
пре почетка, упозоравамо Вас да:
крпеља не треба третирати хемијским
средствима ( алкохол, етар, бензин,
петролеј, лак за нокте, уље, лепило и
др.), нити жарити топлотом. На тај
начин крпељ ће пре угинути него што
ће се отпустити из коже. Хемијска сред-
ства изазивају повраћање цревног
садржаја крпеља у којем се могу наћи
узрочници болести.

Крпељ се из коже одстра-
њује исправно и лако само пинце-
том !.

Ухватите крпеља ушицама
пинцете што ближе кожи. Стисните
пинцету чврсто пазећи да га не
згњечите. Пинцету лагано повуците
према себи. Тако крпеља одигнете од

коже до њеног благог затезања.
Држећи пинцету прстима обе руке
окрећите је заједно са крпељом око
његове осе ( свеједно на коју страну )
све док се не откачи. 

За овај начин вађења крпеља
потребно је да имате пинцету и
стрпљење. 

Уколико се деси да крпеља
покидате и да рилица остане у кожи -
не паничите ! 

Јавите се здравственој слу-
жби где ће преостали део крпеља бити
стручно одстрањен. 

6. Коме треба обавезно 
да се јаве особе са убодом

крпеља?
Ако сте сами извадили

крпеља или је то урадио здравствени
радник, заједно са извађеним крпе-
љом, обавезно се јавите епидемио-
логу ( дом здравља / Завод ).

Епидемиолог ће дати стручне
поуке везане за убод крпеља и ставити
Вас под здравствени надзор. Надзор је
самопраћење појаве последица убода
крпеља. Код највећег броја људи не јаве
се последице након убода крпеља. Али
уколико се ипак појаве било које промене,
јавите се поново епидемиологу. У том
случају биће спроведен адекватан трет-
ман изражене промене.

7. Како се заштитити од 
убода крпеља?

Следећим мерама смању-
јемо ризик од убода крпеља: 
1. Лична заштита; 
2. Примена хемијских средстава; 
3. Уређење терена - станишта крпеља

1. Лична заштита 
• избегавајте подручја где бо-

раве крпељи ( станишта )
• у станишту носите одећу

светлих боја – тако ће те лакше уочити

крпеља 
• ногавице увуците у чарапе

док ходате кроз високу траву
• ако се провлачите кроз

жбуње закопчајте крагну и ставите капу
на главу

• пре уласка у станиште нане-
сите на ципеле, ногавице и одећу хе-
мијско средство које ће неутралисати
привлачни мирис коже; то су иста сред-
ства које користимо против комараца (
репеленти ) 

• по повратку из станишта де-
таљно прегледајте одећу и тело на при-
суство крпеља

• контролишите присуство
крпеља на домаћим животињама које
живе у вашој непосредној околини и на
кућним љубимцима који излазе изван
куће

2. Примену хемијских сред-
става у сузбијању крпеља врше одго-
варајуће службе, само на ограниченом
подручју – тамо где бораве људи ( дво-
ришта, паркови , излетишта )

3. Уређење терена - ста-
ништа крпеља примењујемо на по-
вршинама као што су дворишта,
кампови, паркови и парк-шуме:

a) редовно косите траву у про-
леће и лето

b) крчите жбуње и шипражје
или их орежите и подвежите

c) поставите ограду око уре-
ђених зелених површина

Треба запамтити !
Мере личне заштите су

најјефтиније, најлакше се примењују, а
постижемо најбољи учинак !

8. Да ли убод крпеља може 
угрозити здравље?
Крпељи су често носиоци раз-

личитих узрочника заразних болести.
Они их преносе на животиње сишући
крв домаћину. У тај ланац исхране
крпеља човек упада случајно и тако по-
стаје жртва убода крпеља. 

Један од бактерија ( lat. Borre-
lia burgdorferi ) коју крпељи преносе и

на човека изазива Лајмску болест или
Лајм борелиозу ( lat. Lyme borreliosis ).

Код нас само једна врста
крпеља ( lat. Ixodes ricinus) преноси ову
бактерију, под условом да је присутна у
крпељу. Према нашим подацима у про-
секу сваки трећи крпељ је заражен
овом бактеријом. Ако нас убоде крпељ
који носи у себи ову бактерију, то не
значи да ће обавезно и да нам је пре-
несе. Да би то урадио потребно је да
проведе више од 24h сишући крв. Када
се "преједе" почиње да повраћа део на-
сисане крви и тек тада избаци у нашу
кожу и ту бактерију.

9. Како могу да сазнам да ли је
крпељ заражен овом бактеријом?

Уколико извадите крпеља што
пре из коже, чак и да је био заражен по-
стоји мала вероватноћа да вам је пре-
нео узрочника. Ако је крпељ извађен у
целости можемо у Заводу одредити
којој врсти припада. Ако је крпељ жив
можемо у Заводу установити да ли је
заражен бактеријом која изазива
Лајмску болест. 

Треба запамтити !
Ако крпељ није заражен не

постоји могућност да добијемо Лајмску
болест!
10. Шта је то Лајмска болест и како

је могу препознати ?
У периоду од 3-30 дана од

дана убода зараженог крпеља ( инку-
бациони период ) јављају се симптоми
и знаци Лајмске болести. Најчешћи
знак болести је појава црвенила на
месту убода које личи на мету, које је
у равни коже, величине од 1-15 cm, на
додир је топло, безболно и не сврби. Уз
ову кожну промену, могу се јавити и ма-
лаксалост, умор, болови у мишићима,
болови и оток зглобова оток лимфних
жљезда, температура, грозница, главо-
боља. Ове тегобе су везане за убод
крпеља у наведеном периоду до 30
дана.
11. Да ли се Лајмска болест лечи ?

Болест  - ДА ! , Али убод
крпеља, без тегоба - НЕ !

Да бисмо уочили почетне те-
гобе болести и лечење почели на
време, епидемиолог све особе са убо-
дом крпеља ставиља под здравствени
надзор. Оне особе код којих се појаве
знаци болести упућујемо инфектологу
који болест лечи антибиотицима у до-
вољној количини ( двоструке дозе од
уобичајених ), и довољно дуго ( 21 дан,
а понекад и 4-6 седмица ).

Напомена !
Убод крпеља није индикација

за спровођење антитетанусне заштите!
ПОРУКА ЗА КРАЈ

Од оних који се јаве епидемиологу са
убодом крпеља, само 1 - 3 % у току
здравственог надзора покажу знаке
Лајмске болести. Дакле, убод крпеља,
не значи и да ћемо обавезно добити
болест.

Зато убод крпеља, без описа-
них тегоба, не треба лечити !

ЗА ЗДРАВЉЕ СЕ БОРИМО 
ЗНАЊЕМ !!!
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