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КЛАДОВО - На петој ово-
годишњој седници одборници
Скупштине општине Кладово ус-
војили су предлог Одлуке о при-
бављању и располагању ства-
рима јавној својини у општине
Кладово, односно о висини  из-
носа закупа пословног простора у
градској и сеоским срединама.
Реч је о измени одлуке која дефи-
нише  месечну  надокнаду  по
метру квадратном корисне по-
вршине.

- Цене су мање за четири
пута, у граду за локал површине
до 50 квадрата месечна надо-
кнада је 500 динара по метру
квадратном, док је за локал исте
површине у месним заједницама
180 динара по квадрату. Што је по-
вршина локала већа надокнада је
мања - појаснио је  Славиша Ту-
фајевић,  председник СО Кла-
дово.

Чланови локалног парла-
мента дали су подршку ребалансу
Програма пословања  за 2017. го-
дину Јавног предузећа "Једин-
ство"  и позитивно су се изјаснили

о  допуни програма пословања за
2017. годину  Јавног предузећа
"Комуналац".

Одборници су дали са-
гласност да се на расходној стр-
ани рачуна ЈП "Јединство"  износ
од 2,5 милиона динара определи
као солидарна помоћ за запос-
лене. Подршку је добио и предлог
о пресподели добити  Јавног пре-
дузећа "Комуналац" у 2016. го-
дини јер је суфицит  предузећа у
износу од 3,4 милиона динара
опредељен за куповину 132 ме-
тална контејнера на точковима за-
премине 1,1 кубик.

- Чланови Скупштине ус-
војили су и  допуну Програма по-
словања за 2017.годину ЈП
"Комуналац"  која садржи  исплату
1,5 милиона динара као  соли-
дарну помоћ запосленима што је
у складу са Анексом посебног ко-
лективног уговора. То подразу-
мева да ће радницима два јавна
предузећа једнократно бити ис-
плаћено по 23.000 динара - додао
је Туфајевић.

Након гласања одборници

локалног парламента разрешили
су досадашње чланове Општин-
ског већа Горана Челиковића и
Снежану Букатаревић. Уместо
њих предложени су Богосав Бе-
лић и Слађана Точаковић (кад-
рови СНС) али нису добили
потребан број гласова. За Белића
је гласало 12, а за Точаковићеву
14 одборника , а лимит је 14 плус
један глас. На седници Скупштине

Бранко Мајканович изабран је за
в.д. директора ЈП " Јединство".
Социјалисти су били против сме-
не Зорана Петровића, али и про-
тив именовања Мајкановића док
су у оба случаја одборници ДС
били уздржани. У раду седнице
учествовала су 23 од 28 одбор-
ника колико их је у скупштинским
клупама.

М.Р.

СОЛИДАРНА ПОМОЋ ЗА 
РАДНИКЕ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

На седници  Скупштине општине Кладово одборници одлучили

НЕГОТИН – Одборници
Скупштине општине Неготин,
већином гласова и без диску-
сије, на 38.седници локалног
парламента, усвојили су одлуку
о изменама и допунама одлуке о
буџету за ову годину. Разлог за
израду ребаланса буџета, другог
по реду, је уношење средстава
по лањском завршном рачуну,
затим због промена које про-
истичу из потребе покретања по-
ступка ликвидације Завода за
урбанистичко планирање и пр-
ојектовање, али и због потребе
да се измени план капиталних
инвестиција, у делу код рекон-
струкције Даничићеве улице за
коју је предвиђено да се 50
одсто радова финансира из бу-
џета, а друга половина из сред-
става Министарства привреде.
Буџет је увећан за 13,8 милиона
динара, односно за 1,09 одсто у
делу сопствених прихода, као и
за 30,4 милиона или 10,12 одсто
из других извора финансирања.
Ребалансом буџета увећана је и
текућа буџетска резерва за че-
тири одсто, односно за
30.670.000 динара. Увећана су и
средства по основу накнада за

уједе паса луталица и то за 10
милиона динара. 

-Због великог броја при-
стиглих судских решења, због
уједа паса луталица и великих
расхода будући да имају високи
тренд раста по овом основу и
могу озбиљно да угрозе из-
вршење буџета и ликвидност оп-
штине Неготин то смо пр-
иступили повећању конта новча-
них казни и пенала по решењу
судова – образложила је реба-
ланс буџета Валентина Ђури-

чић, шеф одељења за буџет, фи-
нансије и локалну пореску адми-
нистацију.

Грађани општине Него-
тин из бројних месних заједница,
одлуком одборника, до града ће
се убудуће возити бесплатно, на
основу одлуке о субвенциони-
сању линијског приградског пре-
воза путника на територији
општине Неготин. 

- Ради се о томе да оп-
штина фактички плаћа тај пре-
воз, а онда када превозник на-

плати ове карте, онда ми ума-
њујемо то плаћање за износ
вредности наплаћених карата.
Међутим, то је толико мала
сума, да смо одлучили да оп-
штина све то субвенционише,
тако да грађани имају квалите-
тан превоз бесплатно – каже др
мед Љубисав Божиловић, пред-
седник Скупштине општине Не-
готин.

На 38.седници локалног
парламента усвојена је и одлука
о максималном броју запосле-
них на неодређено време у си-
стему локалне самоуправе за
2015. годину, одлука о присту-
пању изради Локалног акционог
плана за младе, а одборници су
усвојили и решења о давању са-
гласности на прву измену и до-
пуну Програма пословања ЈКП
„Бадњево“ Неготин за 2017. го-
дину, о образовању комисије за
координацију инспекцијског над-
зора из изворне надлежности
општине Неготин, као и решење
о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута
Дома културе „Стеван Мокра-
њац“.    

С.М.Ј.

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ДРУГИ РЕБАЛАНС
Одржана седница Скупштине општине Неготин
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МАЈДАНПЕК - Мајданпе-
чане је обрадовала вест да је са
представницима Немачке развојне
банке KfW и швајцарског Државног
секретаријата Министар рударства
и енергетике у Влади Републике
Србије Александар Антић,  потпи-
сао пет споразума, вредних 27 ми-
лиона евра који омогућавају да
започне прва фаза пројекта о под-
стицању коришћења обновљивих
извора енергије и развој тржишта
биомасе. Јер, у првој фази пројекта
за прелазак са конвенционалних го-
рива на биомасу учествоваће оп-
штине Мали Зворник, Нова Варош,
Нови Пазар, Пријепоље, Бајина
Башта, Ваљево, Прибој, Кладово и
Мајданпек.

Циљ овог пројекта је да се
у што већем броју топлана у Србији
пређе са фосилних горива на ко-
ришћење биомасе или других об-
новљивих извора енергије. Сви
пројекти ће се, како се најављује,
финансирати зајмом од 20 милиона
евра који ће отплаћивати локалне
самоуправе од КфW банке под по-
вољним условима са фиксном го-

дишњом каматом од 1,1 одсто, и са
пет година грејс периода. Зајам ће
пратити две донације, швајцарска
од пет и немачка од два милиона
евра, а прелазак са конвенционал-
них енергената на  обновљиве из-
воре енергије смањиће емисију
угљен-диоксида и заштитити жи-

вотну средину, што ће помоћи да се
испуне услови за улазак Србије у
ЕУ. 

- Очекујемо да се након по-
тписивања уговора створе услови
да наредне године почне његова
реализација- каже Дејан Вагнер,
председник општине Мајданпек на-

глашавајући да се као резултат од-
ређених активности у последњих
годину дана, Мајданпек нашао у
групи општина које ће прве имати
могућност да започну дугорочно ре-
шавање проблема грејања у
Мајданпеку, као и да ће  обавеза оп-
штине бити уређење земљишта,
као вид  учешћа:  - Када је реч о по-
словима који треба да побољшају
квалитет даљинског грејања у
Мајданпеку већ у наредној сезони,
предузете су такође одређене
мере. Расписан је и у току тендер за
реконструкцију котла у топлани. Тај
посао би, ако се све буде одвијало
по плану, требало да буде окончан
до почетка грејне сезоне, до када
би требало да буду завршени и ра-
дови на још 3-4 подстанице у стам-
беним зградама у којима не
функционишу довољно квали-
тетно.”

Поменуте мере требало би
да наредне сезоне побољшају ква-
литет, а пројекат да наредних го-
дина дугорочно реши проблеме
Мајданпечана са даљинским гре-
јањем.                                    И.Ћ.

Г Р Е Ј А Њ Е  Н Е  Г У Б И  Н А  А К Т У Е Л Н О С Т И
Ускоро почиње дугорочно решавање проблема даљинског грејања

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац, у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, почиње финансирање стручне праксе за све
младе људе, који су завршили вискоке школе и факултете, казао је за ''Ти-
мочке'' председник општине Милан Ђокић. 

У Локалном акционом плану запошљавања, који општина Књажевац
ради са Националном службом за запошљавање, опредељено је седам ми-
лиона динара. Тим средствима финансираће се стручна пракса за све гра-
ђане Књажевца који су завршили високе школе и факултете, каже председник
општине Милан Ђокић.

- Сматрамо да је то обавеза једне локалне самоуправе, иако смо
свесни да нећемо моћи да их све запослимо трајно, да им макар пружимо
шансу да одраде стручну праксу. Стручна пракса ће моћи да буде реализо-
вана у приватном и јавном сектору – у јавном сектору само из области обра-
зовања, здравства и социјалне заштите, док ће сви остали моћи да стручну
праксу обаве у приватном сектору. Позивам све наше младе суграђане, који
су завршили факултете, високе и више школе, а пријављени су на евиденцији
НСЗ, да се заинтересују и да нађу фирму у којој ће одрадити стручну праксу.
Користим прилику да обавестим и све заинтересоване послодавце да је ово
сјајна прилика да без икаквих трошкова дођу до могућности за ангажовање
младих, школованих, квалитетних људи, са великом надом да ће сутра неки
од њих остати у сталном радном односу - казао је Ђокић.

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди :

креативност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинан-

сиран је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства.”

П О Ч Е О  П Р О Г РА М
С Т Р У Ч Н Е  П РА К С Е  

Општина Књажевац у сарадњи са Националном службом за запошљавање

КЛАДОВО - У Кладову је одржан први састанак међународног
пројектног тима који ће учествовати на реализацији пројекта "Наслеђа на
граници Дунава" који из ИПА фондова у износу од 1,3 милиона евра суфи-
нансира Европска унија у оквиру прекограничне сарадње Румунија - Србија.
Лидер на пројекту је општина Кладово,а партнери су  Епископија из Тун Се-
верина,  општина Броштени и Асоцијације из Лупше.

- Верујем да ће овај пројекат  бити успешно реализован на обострно
задовољство уз несебичну подршку партнера из Румуније. Радује нас чиње-
ница да  нам предстоји сарадња са колегама из српског пројектног тима јер
нам је жеља да дамо допринос решењу пројекта који је битан за очување
културно-историјског наслеђа у прекограничној  зони на обали Дунава-казао
је Михај Коркодел,  члан Румунског пројектног тима.

Пројекат  "Наслеђа на граници Дунава" подразумева изградњу виз-
торског центра на улазу у средњовековну тврђаву "Фетислам"у Кладову  и
од великог је значаја за ту подунавску општину  сматра председник општине
Кладово Радисав Чучулановић.

- На првом састанку дефинисали смо активности, њихову динамику
и реализацију постављених циљева. Морамо бити ефикасни и кооперативни
јер смо за реализацију пројекта из буџета од око шест милиона евра добили
трећину, с обзиром да је стручна комисија пројекат оценила са 93,5 бодова.
Радови на изградњи Визитор центра трајаће две године и када буду за-
вршени оплемениће туристичку понуду општине Кладово. Реч је о највред-
нијем уговору који је општина Кладово до сада потписала у оквиру програма
прекограничне сарадње - подсећа Чучулановић.

М.Р.

НАСЛЕЂА НА ГРАНИЦИ ДУНАВА
ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС

У Кладову одржан састанак Међународног пројектног тима
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НЕГОТИН - Изворна
група из Кривеља код Бора,
одлуком стручног жирија
“Крајинских обичаја”, свеу-
купни је победник ового-
дишње смотре народног
изворног стваралаштва, која
се у селу Штубик код Него-
тина организује већ 45 го-
дина у спомен на победу
Хајдук Вељкових устаника
над надмоћнијом турском
војском у Штубику и Ма-
лајници, 1807.године. 

КУД “Флоричика” из
Јабуковца освојило је на-
граде за најбоље извођење
игара, за најуспешнији при-
каз обичаја и за најуспешнију
изворну групу у категорији
млађих фолклорних група,
док је изворној групи из
Малог Извора код Зајечара
припала награда за најаутен-
тичнију народну ношњу. 

Стефан Радовановић
из Гамзиграда добитник је
признања за најбоље изво-
ђење народне мелодије,
група певача из Речке код
Неготина за најбоље изво-

ђење изворне песме, а Вла-
ста Бачиловић из Кривеља
за најбоље казивање умотво-
рине.

У народном вишебоју,
Горан Маринковић из Шту-
бика и ове године је тријум-
фовао у дисциплини поте-
зања чобанског штапа. Екипа
из Валакоња код Бољевца
била је убедљиво најбоља у
надвлачењу конопца, иако су

им другопласирани Јабуков-
чани у финалу задали попри-
лично мука. Титуле побе-
дника у још две народне ве-
штине, бацању камена с ра-
мена и скоку у даљ, такође
су отишле у Валакоње, Иви-
ци Чеферјановићу и Миљану
Мицеларевићу.

И ове године у брзом
упредању вуне тријумфо-
вала је Штубичанка Горица

Ракић, а у припремању кача-
мака, Јелица Дуцић, такође
из овог села. Лентом најле-
пше чобанице окитила се Хе-
лена Михајловић из Шту-
бика. Прва пратиља је
Јована Марковић из Карбу-
лова, а друга Маја Живић из
Валакоња.

На 45. “Крајинским об-
ичајима” у организацији До-
ма културе “Стеван Мокр-
ањац” из Неготина, који ову
смотру организује у сарадњи
са месном заједницом, шко-
лом у Штубику и тамошњим
културно-уметничким друшт-
вом, наступили су аматери из
зајечарских села Гамзиград и
Мали Извор, борског Кри-
веља, Валакоња код Бо-
љевца и неготинских села
Јабуковац, Речка, Карбулово,
Кобишница, Буковче и Јасе-
ница, али и бројне селекције
КУД “Стеван Мокрањац” из
Неготина, као и дечије фок-
лорне групе из Штубика, Бу-
ковча, Кобишнице и Јасе-
нице. 

С.М.Ј.

КРИВЕЉ СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК
Одржани 45. “Крајински обичаји” у Штубику
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КЊАЖЕВАЦ - Филозофски
факултет у Београду, у сарадњи са
Универзитетом у Тусону (САД) и За-
вичајним музејом у Књажевцу реали-
зује пројекат "Истраживања прелаза
из средњег у горњи палеолит у источ-
ној Србији". Интернационални тим
археолога истражује пећину на Бара-
ници, најстарије станиште анатомски
модерног човека у Србији. 

На Бараници, у пећини уз-
дигнутој на десној обали Трговишког
Тимока живели су први модерни
људи, тврди интернационални тим
археолога из Америке и Србије који
управо овде проналазе трагове  хомо
сапиенса, старе више од 35 хиљада
година. Делови алатки, остаци живо-
тиња попут мамута, носорога, или би-
зона, потврђују претпоставке истра-
живача. 

- Бараница је најстарије на-
лазиште анатомски модерног човека
у Србији. Датирана је у период пре 35
хиљада година. Хомо сапиенс сапи-
енс није настао на тлу Европе. Ми
смо дошли у Европу пре отприлике
44 хиљаде година из правца Поду-
навља, тако да је овај део Балкана
заправо капија Европе. Када су
дошли овде, модерни људи, наши
преци, наишли су на неандерталце,
тако да овде можемо очекивати нека
сведочанства о интеракцијама мо-
дерних људи и неандерталаца и то је
један од главних циљева пројекта. У

овој пећини имате остатке који потичу
од модерних људи и од неандерта-
лаца - каже др Душан Михаиловић,
професор на Филозофском факул-
тету у Београду. 

На истраживању Баранице
окупљена је екипа младих археолога
из Србије и Америке, за које је откри-
вање слојева далеке прошлости изу-
зетно узбудљив посао. 

- Овај локалитет је сам по
себи веома битан. То је период који
ће бити тема мог доктората, тако да
ми долазак овде пуно значи - истиче
Софија Драгосавац, докторант на Фи-

лозофском факултету. 
Сенка Плавшић, докторант

на Филозофском факултету нагла-
сила је да се очекују добри резултати
истраживања.

- Ово истраживање је врло
интересантно. Пећина је изванредна,
једна од лепших које смо истражи-
вали. Све је јако узбудљиво - казала
је Плавшићка.

Ерик Хефтер са универзи-
тета у Тусону (САД) изразио је задо-
вољство што се поново вратио у
Србију.

- Први пут сам дошао овде у

лето 2012 и лепо је што сам се вра-
тио. Веома волим Србију, људи су
пријатељски расположени, храна је
дивна, тако да ми се веома допада
овде. Прошле године добио сам
Фулбрајтову стипендију да дођем и
учим овде девет месеци и да радим
на свом докторату. Мој докторат је из
истог периода који се односи на
истраживање у пећини Бараница. У
основи, ми тражимо доказе да су у
Србији живели хомо сапиенс и не-
андерталац. Осим пећине, истра-
жујемо и обеле реке, оруђе које је
коришћено у прошлости – каже Хеф-
тер.

Пројекат "Истраживања пре-
лаза из средњег у горњи палеолит у
источној Србији" реализује Филозоф-
ски факултет у Београду, у сарадњи
са америчким Универзитетом у Ту-
сону и Завичајним музејом у Кња-
жевцу, а уз, са српске стране,
финанисијску подршку Министарства
културе и информисања Републике
Србије.                           

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.”

БАРАНИЦА - ДОМ ПРВОГ 
МОДЕРНОГ ЧОВЕКА



6 ВЕСТИ БРОЈ 249

НЕГОТИН - Министарство пољопривреде и заштите животне средине у
циљу поспешивања развоја аграра и руралног развоја за свако отељено грло даје
газдинствима по 5.000 динара. Захтеви за овај подстицај подносе се до 30.сеп-
тембра.

-Позивамо сва пољопривредна газдинства која поседују краве које нису
уматичене, а отелиле су се од 1.јануара до данас, или ће се отелити до 31.августа
да се јаве Пољопривредној саветодавној и стручној служби Неготин за додатна
објашњења и помоћ око попуњавања образаца- каже Драган Радосављевић, са-
ветодавац за сточарство у Пољопривредној саветодавној стручној служби Него-
тин.

Право на подстицаје, иначе, имају сви носиоци комерцијалног  породич-
ног пољопривредног газдинства, који испуњавају услове прописане Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. Подстицај, у висини од по
5.000 динара за грло, остварује се за отељене краве, једном у току године за исто
грло, а на основу захтева који се подноси Министарству пољопривреде и заштите
животне средине, Управи за аграрна плаћања.

- Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку годину
до 30. септембра текуће календарске године, за краве отељене у периоду од 1.
септембра предходне календарске године до 31. августа текуће календарске го-
дине.Изузетно у 2017. години физичка и правна лица могу да остваре право на
подстицај, ако су краве отељене у периоду од 1. јануара до 31. августа 2017. го-
дине- додаје саветодавац за сточарство Драган Радосављевић из ПССС Него-
тин.

С.М.Ј.

ПОДСТИЦАЈ ПО ГРЛУ
5.000 ДИНАРА

Пријаве за подстицаје за краве и тов телади до 31.августа

КЛАДОВО - На песковитом терену у атару села Ртково на имању Ни-
коле Вербункића приводи се крају жетвена кампања озимог јечма. На 25 хек-
тара Вербункић је посејао Новосадске сорте "Нониус" и "Новосадски НС 565" у
сетвеном року. Уз адекватну  примену агротехничких мера усеви су одолели су-
вомразици и дугој и  хладној зими и сада је дошло време за скидање летине.

- Просечни приноси овогодишњег рода крећу се и до пет  тона  по хек-
тару, зрно је доброг квалитета влажности 12,5 одсто-каже Вербункић и додаје
да би, уколико се настави тренд  сунчаног времена до краја јуна могла да крене
и  жетва пшенице. Упркос променљивим климатским приликама, услови за про-
лећну сетву  били су задовољавајући, кукуруз и сунцокрет су у фази развоја,
добро напредују, али је жедним ораницама потребна влага - закључио је Вер-
бункић.

М.Р.

ПРОСЕЧНИ ПРИНОСИ

ПЕТ ТОНА ЗРНА

У Кључу поранила жетва јечма

КЊАЖЕВАЦ - Берба вишања у пуном је јеку. На својој плантажи на Бо-
шеву, која је покривена подземним системом за наводњавање, комбинат Џервин
однеговао је вишњу високог квалитета, која се бере најсавременијим машинама. 

На три плантаже у околини Књажевца Џервин је засадио вишњу на
преко 80 хектара. 

- На плантажи на Бошеву под вишњом је 26 хектара, које су под подзем-
ним системом за наводњавање. Тај систем је доста утицао на висок квалитет
вишње- каже Владан Трандафиловић, руководилац биљне производње.

Уместо људских руку, посао брања обављају најсавременије машине.
Такозвани самобери замењу и до стотину радника.
- То су најсавременији самобери за коштуњаво воће, који дневно могу да оберу
2,5 до 3 хектара у зависности од конфигурације терена, што значи да заменују до
100 радника - додаје Трандафиловић.

Откупна цена вишње је 80 динара за килограм. Процењује се да је на
територији општине Књажевац у пуном роду овог лета око 1200 хектара.  Комби-
нат Џервин ће током овогодишње кампање примити и прерадити озмеђу три и
четири хиљада тона. Највећи део биће прерађен у замрзнуту вишњу, а мањи ће
у погону топле прераде  бити прерађен у  пастеризовану вишњу и компот од ви-
шања. 

У прерадне капацитете „Џервина“ осим из књажевачког краја, вишње
стижу и са других подручја. 

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.”

ВИШЊЕ БЕРЕ 
''САМОБЕР''

На плантажи на Бошеву

КЛАДОВО - На предлог Министарства грађевинарства, саоб-
раћаја и инфраструктуре, Европска комисија одобрила је финансирање
пројекта ”Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕ Ђердап 1",
укупне вредности 28,5 милиона евра, саопштено је из тог министарства.

Бродска преводница хидроелектрани “Ђердап 1”, од које за-
виси несметано одвијање водног транспорта у Европи, кроз овај
пројекат биће модернизована, а њен радни век биће продужен за 25
година, наводи се у саопштењу. Од 1970. до половине маја ове године
кроз бродску преводницу на српској страни "Ђердапа 1" обављено  је
76.280 превођења. У 393.421 пловилу било је 230.162.502 тоне разног
терета.                                                                                                     М.Р.

МОДЕРНИЗАЦИЈА

БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ

Уз финансијску подршку Европске комисије



ДОГАЂАЈИ 7БРОЈ 249

НЕГОТИН – Музеј Краји-
не у сарадњи са Природњачким
музејом у Београду у галерији
Тодорочетовог конака предста-
вио је изложбу “Кафа, узбуд-
љива прича о добром укусу”,
ауторке Александре Савић,
вишег кустоса Природњачког
музеја.  На изложби у Тодорче-
товом конаку представљене су
саднице кафе, модели плода и
семена кафе, али и узорци са
ексклузивних плантажа широм
света од Етиопија, преко
Јемена, Гватемале, Мексика до
Непала, Вијетнама, Бразила и
Индије. Ту је и азијска цибетка
која се храни производи кафе и
од које настаје чувана копи
лувак, најскупља кафа на свету,
али и шољице за кафу, заним-
љиве чињенице о овој биљци
која је у Европи дуго била забра-
њена.

-Оно што је интереса-
нтно за Србију то је да се кафа

почев од Београда пила од
раног 16.века, од 1522. године.
Када су Турци кренули да
освајају Европу тада су отво-
рили и прву кафеџиницу у Ев-
ропи, на Дорћолу у Београду. И

то је та прва кафана. Тек 20 го-
дина касније је отворена кафана
у Истамбулу. Значи, ми смо чак
и пре самих Турака, на неки
начин, већ имали кафу као на-
питак и од тада је кафа са нама

- каже Александра Савић, виши
кустос Природњачког музеја и
додаје да у свету постоји преко
140 врста кафе, од којих су
многе и неистражене.

Свакога дана у свету се
попије бар 2,5 милијарди шо-
љица кафе, а годишње и преко
400 милијарди шољица, што је
равно количини воде која за
пола сата протекне реком Миси-
сипи. Зато су домаћини на из-
ложби у Неготину све посетиоце
служили и црном, домаћом или
турском кафом, како се све у
нашој земљи назива.

- Музеј Крајине има до-
бру сарадњу са институцијама
културе у региону, али нас ра-
дује и сарадња са Природњач-
ким музејом, са којим смо већ
сарађивали и чијих смо неко-
лико изложби приказали у
нашем простору - каже Ивица
Трајковић, директор Музеја
Крајине.                              С.М.Ј.

КАФА, УЗБУДЉИВА ПРИЧА О ДОБРОМ УКУСУ
У Неготину отворена изложба Природњачког музеја

МАЈДАНПЕК- На подручју општине Мајданпек и овог
лета више улица добиће нов изглед захваљујући томе што
је из општинске касе опредељено 50 милиона динара и још
10 за ове намене  обезбеђено кроз суфинансирање. Прва
на листи је улица Краља Петра I у Доњем Милановцу, прак-
тично, главна улица и делом пешачка зона,  која ће захва-
љујући средствима општине бити реконструисана. Тендер
је расписан, следи уговарање и пре краја лета асфалти-
рање. У плану је и уређење центра Рудне главе, а ако буде
било средстава и у још некој сеоској средини.

Када је у питању Мајданпек, новом руху се могу на-
дати и четири мајданпечке улице Јосиф Панчић, Димитрија
Туцовића, Трг ослобођења и Карађорђева, у делу иза
зграде општине, односно, суда. Како сазнајемо, и ти радови
би требало да буду завршени током календарског лета.
Планира се и уређење паркинг простора.

И.Ћ.

А С Ф А Л Т И РА Њ Е
У Л И Ц А

И овог лета

КЊАЖЕВАЦ - У предвечерје Светског дана музике атријум Спомен
парка у центру Књажевца испунили су звуци клавира, хармонике, гитаре. Уче-
ници Музичке школе ''Предраг Милошевић'' школску годину су, по традицији,
окончали завршним концертом на отвореном. 

Најдаровитији ђаци Музичке школе ''Предраг Милошевић'' показали
су публици шта су радили током током школске године и чему су их њихови
професори научили. Многи од њих на распуст иду са бројним наградама. 

- Уложио сам пуно труда да бих остварио велике резултате. Задово-
љан сам - каже ученик генерације Никола Петковић, који је током протекле
школске године са успехом наступао на фестивалима акордеониста у Сарајеву
и Књажевцу. 

Музичке школе су важна места за музичко описмењавање деце,
сматра директорка Мартина Милошевић. Било би идеално, каже, када би такву
врсту образовања добила сва деца.

- Мислим да сва деца то заслужују, јер је бављење музиком потреба.
Музичко образовање се огледа кроз њихову личност, одрастање, стасавају у
племените и културне људе који имају своје мишљење, свој избор музике – на-
гласила је Милошевићева.

Успешна школска година је иза Музичке школе ''Предраг Милошевић''.
Награде на републичким и међународним такмичењима, поставиле су и високе
циљеве за септембар када се млади музичари  врате у школске клупе.                                                                                                                            

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.”

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

У центру Књажевца
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ЗАЈЕЧАР - Већина нас воли лето. Дуги, топли дани су идеални за одмор,
релаксацију и путовања, али не погодују чувању хране, па се с разлогом треба
запитати: шта да једемо у то време?

Летња исхрана би морала да буде богата свим вредним нутријентима
који служе као заштита од штетног зрачења. Они помажу у превенцији рака коже
и спречавају борање и превремено старење коже. Наранџасто, жуто и црвено
воће и поврће садржи биљне пигменте који подстичу пигментацију и уједно посе-
дују антиоксидативно деловање. Зато је током лета корисно уживати у кајсијама,
бресквама, дињама, лубеницама, шаргарепи и осталом разнобојном воћу и по-
врћу.

У летњим месецима, воће и поврће су драгоцене намирнице јер садрже
високи проценат воде и важне електролите које губимо знојењем. При одабиру
воћа и поврћа ваља се одлучити на разноврсне и разнобојне сезонске плодове
јер ћемо тако осигурати различите фитохемикалије које подстичу разноврсна ко-
рисна деловања у организму.

Организам лети, за време врелих дана, природно тражи храну која је ла-
гана за варење, богату садржајем воде, витамина и минерала који се губе
знојењем, с више влакана, а мањом количином масноћа и протеина. Со, сухо-
меснати производи и пржена, масна јела су храна од које се жедни и коју би тре-
бало избегавати. Млечни производи с ниским уделом масти осигураће потребан
унос калцијума и вредних протеина, а при избору сира боље је одлучити се на
свежи крављи сир, него на зреле сиреве с високим уделом масти. Свежи воћни
сокови и ферментирани млечни производи с ниским уделом масти корисни су
извор ензима, пријатељских бактерија, влакана, витамина и минерала.

Алкохолна, газирана и заслађена пића, као и пића богата кофеином само
ће појачати процес дехидратације, јер стимулишу излучивање течности из орга-
низма. Уједно, многа од тих пића делују као стимуланси и због тога ометају здрави
ритам сна. Ове би напитке требало избегавати током лета. Најбољи избор за на-
докнађивање течности лети су изворска и минерална вода, незаслађени чајеви
и изотонични напици.

Како бисмо лети утолили жеђ, најчешће посежемо за хладним напицима,
ипак, добро је знати да ћемо се боље расхладити ако пијемо течност собне тем-
пературе или конзумирамо топле чајеве и напитке. У земљама где врућине не
престају током целе године, традиционално се пију топли чајеви како би расхла-
дили организам.

Не треба конзумирати превише зачињену, љуту, врућу, киселу, масну и
слану храну. 

Дајемо неколико препорука намирница за лето и топле дане:

Воће – јабуке, марелице, смокве, трешње, грожђе, лубенице, диње,
шљиве

Поврће – тиквице, шпаргла, паприке, млад кукуруз, краставци, клице
Житарице – јечам, пиринач, производи од интегралне пшенице
Производи од соје – тофу, сојино млеко
Семенке бундеве, сунцокрета
Домаћи млечни производи – свежи сир, кравље млеко, козје млеко
Зачини – свежи босиљак, коријандер, кумин, копар, коморач, нана, шаф-

ран
Уља (умерено) – маслиново, сунцокретово
Пиће – вода, свежи воћни сокови од воћа и поврћа
Охлађени млечни напици и процеђене супе од поврћа
Биљни охлађени чајеви – од камилице, коморача, хибискуса, коприве,

нане и сл.

Намирнице које би требало да избегавате током врућина:

Превише зачина - зачини сваком јелу побољшавају укус, али исто тако
могу повисити телесну температуру због подстицања метаболизма.

Лето није најбоље време за уживање у тешким месним умацима. Били
они од пилетине, говедине па чак и морских плодова, могу узроковати претерано
знојење и пробавне проблеме.

Масну, пржену, димљену и зачињену храну требало би избегавати током

целе године, а посебно лети. Осим што ће тестирати способност пробавног си-
стема, ако није свеже припремљена може узроковати и тровање. 

Сир, осим што садржи пуно калорија, од њега ћете се осећати надуто и
тромо, 

Кухињску со и бели шећер.

Препорука:

Дневно треба имати 5 оброка, доручак, ручак, вечеру и две ужине. Уно-
сити довољну количину воде током дана, најмање 2-3 литра дневно.

1.Контрола и праћење здравствене безбедности хране

Храна представља и пут преношења заразних болести, поготово ако је
контаминирана. Стога је контрола хране на здравствену безбедност јако битна,
као и санитарно-хигијенски режим у објектима за производњу и промет хране. 

Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар је у објектима за производњу и
промет хране, на територији Борског и Зајечарског округа, у периоду од маја до
јуна 2017.године, извршио узорковање и контролу 193 узорка хране у Борском
округу 80,  у Зајечарском 113 узорака, од чега је неусаглашено са законском ре-
гулативом било 3 узорка или 1,55% у погледу квалитета. Сви узорци хране били
су бактериолошки исправни и безбедни за исхрану људи.

2. Контрола санитарно-хигијенског режима у објектима под санитарним
надзором

Током овог периода (мај-јун 2017.год.), вршила се и провера санитарно-
хигијенског режима у објектима за производњу и промет хране на основу уговора
корисника и Завода, као и по налогу Санитарне инспекције борског и зајечарског
округа, и то у  78 објеката Борског и  95 Зајечарског округа. Том приликом, узет је
укупно  1151 брис ( 499 у Борском округу и  652 бриса у Зајечарском округу), од
којих је 8 брисева било неусаглашено, 2 бриса са повећаним укупним бројем бак-
терија и 6 брисева са ентеробактеријама.

Резултати здравствене безбедности хране и ниво санитарног режима у
објектима, приказани у табели:

Стручна служба Завода за јавно здравље “Тимок”, Центар за хигијену и
хуману екологију, даје мере за побољшање хигијене у објектима, чешће прање и
дезинфекцију руку запослених, прибора, посуђа (одвајање чистог и прљавог),
опреме, апарата, као и предузимање мера дезинфекције, дезинсекције и дера-
тизације у објектима од стране стручне службе Завода.

САСТАВИЛА
др мед. Дијана Миљковић, спец.хигијене

И СХ РА Н А  ТО К О М  Л Е ТА


