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БОР - Александар Миликић
(35), дипломирани инжењер инду-
стријске информатике и директор
предузећа „Самачки смештај“ изабран
је на седници Скупштине општине
Бор у уторак, за новог председника
општине Бор. За његовог заменика
изабрана је Јасмина Орлић, само-
стални стручни сарадник за распо-
делу ЛД-а РББ-а. Тајним гласањем за
Миликића је гласало 24 одборника
док је за Јасмину гласало њих 22.

-Евидентно је да је тешка си-
туација у општини Бор али то не значи
да се проблеми не могу решити. Није
све функционисало добро, али ве-
рујем да удруженим снагама можемо
све превазићи. Свака конструктивна
идеја биће реализована, ако она
оставља добро нашим суграђанима.
У наредних десетак дана ћу прегле-
дати стање у јавном сектору и циљ је
да град „вратимо“ грађанима и да
буду поносни на Бор. Могу да кажем
да ћу се бавити функционисањем
предшколске установе, јавним секто-
ром, геронтолошким центром који није

у функцији,  младима, развојем
спорта и у све сфере друштва који по-
стоје требамо укључити људе а врата
председника општине су у будућем
периоду отворена и за представнике

опозиције и позиције – нагласио је но-
воизабрани председник општине Бор
Александар Миликић.

Седници на којој је изабран
нови председник општине Бор, пре-

тходила је седница  на којој се рас-
прављало о оставци Живорада Петр-
овића, коју је он  јуче поднео на место
првог човека Бора. 

-Мислим да није било по-
требе за овако брзим сазивањем сед-
нице, и мишљења сам да један
овакав документ не приличи Скуп-
штини општине, оставка у једној рече-
ници,  као да ју је поднео  председник
одељенске заједнице у првом или
другом разреду основне школе. Из-

вештај се не подноси Извршном од-
бору СНС-а, већ Скупштини општине,
јер Петровића на место председника
општине Бор није бирао ИО СНС већ
су га бирали грађани Бора и њима је
дужан да поднесе извештај – казао је
Срђан Марјановић, одборник у СО
Бор.

На седници је хитност за са-
зивање седнице је образложена тиме
што је угрожено функционисање јав-
ног сектора. 

-Чудно је да протекле три го-
дине нисте приметили да не функцио-
нише добро рад Општине, већ сада у
последња два месеца. Апотека Бор је
у катастрофалном стању, огромни су
дугови које ће општина морати да
врати,“Топлана“ је у проблемима и
пуно је тема на које ће будући пред-
седник морати да одговори – поручио
је Драган Марковић (ДСС) одборник.

И одборник Драган Жикић
(СПС) изјавио је да је Петровић требао
много раније да поднесе оставку, јер је
многе ствари блокирао које су требале
да буду урађене у општини Бор.

Да подсетимо Живорад Пет-
ровић јуче након подношења оставке
на место председника општине Бор
није желео да коментарише разлоге
свог поступка. 

За чланове Општинског већа
на данашњој седници су изабрани:
Саша Виденовић, Сашка Милошевић,
Љубиша Репеџић, Данијел Алексић,
Добрица Ђурић, Тамара Пауновић,
Милена Станојковић и Игор Јанковић.

Е.Т.

АЛЕКСАНДАР МИЛИКИЋ НОВИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР

Одржане седнице Скупштине општине Бор

БОР - Дан пре одржавања
седнице Скупштине општине Бор у
уторак, на којој је за првог човека
града бакра изабран Александар
Миликић, дотадашњи председник
општине Бор Живорад Петровић
(СНС) поднео је  неопозиву оставку
на ту функцију. О разлозима због
којих се одлучио на тај корак Петро-
вић није желео да говори.

-Решио сам да поднесем
оставку на место председника оп-
штине Бор, јер не желим да ратујем
са партијским колегама. СНС је
странка коју поштујем и не желим
да крњим њен углед ни по коју цену,
који је у Бору већ нарушен. Извеш-
тај о свом досадашњем раду као и
о разлозима због којих подносим
оставку поднећу Извршном одбору
странке – казао је кратко Петровић
не желећи да образложи детаље

свог поступка.
Он је нагласио да је у пре-

тходном периоду док је био на челу
општине Бор асфалтирано преко 60
километара сеоских и градских
улица, обновљено четири сеоска
водовода, реновиране готово све
сеоске и градске школе, одвојено
преко 150 милиона за развој спорта
као и пуно новца  за социјалну и по-
пулациону политику. 

Петровић је раније изјавио
да ће оставку поднети само у слу-
чају да врх странке то од њега за-
хтева, што на конференцији за
новинаре у понедељак није ни по-
тврдио ни демантовао.

Аутоматски оставком Пет-
ровића престао је и мандат њего-
вом заменику Саши Вукадиновићу.

Раније је 25 од 35 одбор-
ника колико броји локални парла-

мент потписало захтев за смену
Петровића са места председника

општине Бор.
Е.Т.

ЖИВОРАД ПЕТРОВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ
Неопозива оставка на функцију председника општине Бор

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
Александар Миликић ће на челу Општине Бор бити до наредне

године када се у граду бакра очекују локални избори.  Миликић је за-
вршио Технички факултет у Бору, а раније је обављао функцију заме-
ника и директора  и директора „Борски туристички центар“, као и
кородинатора за младе Општине Бор. Ожењен је и отац троје деце.

Тајно гласање

Александар Миликић

Живорад Петровић и Саша Вукадиновић
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МАЈДАНПЕК - У  Мајданпеку је прошле недеље за-
седало Општинско веће и уз прихватање нацрта одлуке о
изменама и допунама одлуке о буџету за ову годину, изјаш-
њавало се и о низу других питања из свог делокруга рада.

Тако је усвојен нацрт одлуке о уређењу и коришћењу
јавних површина на територији општине, као и нацрт ре-
шења о образовању Комисије за планове општине. Чла-
нови Општинског већа сагласили су се и око измена
програма о стварању услова за бољу ефикасност, доступ-
ност и приступачност у коришћењу здравствене заштите.
Прихваћена је и одлука о критеријумима и мерилима за ка-
тегоризацију општинских путева и улица, као и категориза-
ција општинских путева и улица на територији општине што
је од посебног значаја за конкурисање за средства наме-
њена финансирању њиховог одржавања,  реконструкције
и изградње.

И.Ћ.

К А Т Е Г О Р И З А Ц И Ј А  П У Т Е В А  
Одржана седница Општинског већа

МАЈДАНПЕК - Пред одборницима Скупштине општине Мајдан-
пек на овонедељном заседању, а после прошлонедељне Јавне рас-
праве и „зеленог светла“ Општинског већа, нашао се предлог одлуке о
ребалансу општинског буџета за ову годину. До њега је морало доћи
због остварења већих прихода  од планираних у периоду јануар – мај,
како укупно, тако и по врстама, али и усклађивања укупних расхода и
издатака са остварењем. 

Укупни приходи дефинисани су на износ од 821,6 милиона ди-
нара, а расходи на милијарду 36 милиона. У образложењу рачуна при-
хода и расхода, каже се да је утврђен дефицит од 214 милиона динара,
као и издаци за отплату главнице дуга од 1,5 милиона динара који ће
се надоместити вишком неутрошених средстава из претходне године
у износу од 215,895 милиона динара. Јер, приликом израде одлуке о
буџету одређени приходи били су неизвесни, а већи део неутрошених
средстава, 141,25 милиона динара наменски је крајем прошле године
уплаћен за реконструкцију средњошколског центра. Такође, РБМ је
крајем године измирио све обавезе предвиђене УППР-ом и наставио
да редовно измирује у овој години што је повећало ликвидност општине
и отворило могућности за финансирање редовних обавеза, али и од-
ређених инвестиционих пројеката, тако да се смањење уступљених
прихода од пореза на зараде за шест одсто, односно, 13 до 15 милиона
динара на годишњем нивоу, није одразило на реализацију предвиђених
активности. Ребаланс, практично, омогућава уз рационализацију одре-
ђених трошкова, више средстава за готово све већ предвиђене про-
грамске активности, од комунално инфраструктурног уређења, преко
здравства и активне социјалне политике и капиталних објеката. 

Акценат је на чињеници да је општина Мајданпек и даље једна
од најмање задужених у Србији, а која не рачунајући куповину аутомо-
била за потребе Дома здравља има још само обавезу према робним
резервама за мазут у претходној години.

И.Ћ.

В И Ш Е  П А РА  У  
О П Ш Т И Н С К О Ј  К А С И

Ребаланс општинског буџета

КЊАЖЕВАЦ - Једна од најважнијих тема 36. седнице Општин-
ског већа у Књажевцу била је реализација Програма мера пољопри-
вредне политике и политике руралног развоја. 

Воћари и пчелари, као и претходних година, моћи ће да рачу-
нају на помоћ аграрног буџета, али ће акценат ове године бити на сто-
чарској производњи, отварању погона за производњу сира и оснивању
задруга казао је Марко Стојановић, помоћник председника општине. 

- Највећи део новца ће бити утрошен за набавку коза и оваца,
негде око девет милиона динара. Планирали смо набавку нових стада
коза. Планира се отварање сирана у Бучју, Кални и Минићеву. Тај кон-
курс се очекује средином јула. Конкурс са Дивац фондацијом за набавку
оваца расе романовска је завршен. Потписивање уговора ће бити сле-
деће недеље – десет газдинстава ће добити донацију вредну 180 хи-
љада динара. Настављамо са финансирањем воћарске производње.
Планирано је пет милиона динара за набавку садног материјала. Тај
конкурс очекујемо у октобру. Финансираћемо отварање нових задруга,
као и набавку садног материјала, односно медоносног биља за пчеларе
– поручио је Стојановић.

Већници су усвојили стратегије развоја комуналног предузећа
''Стандард” до 2027. године, а на седници су покренути и поступци из-
бора, односно расписивања конкурса за директоре Предузећа за раз-
вој, урбанизам и изградњу, Топлане и Стандарда, собзиром да
досадашњим руководиоцима ових јавних предузећа мандат истиче у
септембру. 

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, 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.”

Н О В Е  М Е Р Е  П О Д Р Ш К Е
П О Љ О П Р И В Р Е Д И  

Одржана седница Општинског већа
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ЗАЈЕЧАР - Победник
овогодишње 51. Гитаријаде
у Зајечару која је  одржана
од 29. јуна до 01. јула према
одлуци жирија је бенд „Ки“
из Куманова у Македонији,
који добијају као награду
комплетан продукцијски ал-
бум. 

Овогодишња Гита-
ријада је почела доделом
кључева града Зајечара по-
знатом гитаристи Радомиру

Михајловићу Точку, које му
је уручио градоначелник
Бошко Ничић. Прво вече Ги-
таријаде публика је ужи-
вала у наступима Рибље
Чорбе и Бајаге и инструк-
тора. Љубитељи добре рок
музике наредна два дана су
имали прилике да виде и
наступе легендарних бен-
дова The Cult и Nazareth, а
посетиоци су уживали и уз
хитове бендова Хаџи про-

дане душе и Генерације 5.
У организацији Заје-

чарског пива и Зајечарске
гитаријаде у Зајечару је на
централном градском тргу
одржана и хуманитарна ак-
ција "Ошишај косу - буди
рОКер". Како је саопштено
ова акција је одржана ради
пружања подршке женама
оболелим и леченим од
рака дојке из уружења “Бу-

димо заједно”.
За сваки центиметар

ошишане косе Зајечарско
пиво је донирало центиме-
тар перике за жене, а међу
највећим донаторима били
су и чланови једног од на-
ших најпознатијих рок бен-
дова „Рибља Чорба".      Е.Т.

Фотографије преуз-

ете са Портала Града За-

јечара: www.zajecar.info

ПОБЕДНИК БЕНД „КИ“ ИЗ КУМАНОВА
Одржана 51. Зајечарска Гитаријада
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КЊАЖЕВАЦ - На Старој пла-
нини отварена је летња сезона. Тако-
звани ''Summer opening 2017", одржан
од 30. јуна до другог јула у хотелу
''Стара планина'' окупио је новинаре на-
ционалних, регионалних и локалних
медија, којима су представљени потен-
цијали ''крова Србије''. 

Стара планина је једно од
најатрактивнијих места за одмор током
лета. Ту чињеницу проверили су  нови-
нари националних, регионалних и ло-
калних медија на старту летње сезоне.
За добродошлицу, у новинарске бележ-
нице, на фотографије и у камере сме-
стили су се аутентични производи и
брендови овога краја: пеглане коба-
сице, пиротски качкаваљ, врхунски мед
из ''Тимомеда'', вина Винарије ''Јовић'',
ракије подрума ''Живковић''. 

На стазама, где зими царују
скијаши, а лети бела рада, кантарион,
жбунови дивљих малина и боровница,
док их је из даљине посматрао пли-
шани Миџор, стигао је одговор на пи-
тање зашто се ''кров Србије'' описује
речима какве су: бесконачност, сло-
бода и лепота. Укусни залогаји на пла-
нинској ''Плажи'' само су допринели

потпуној чаролији. Стара планина
спремна је за све оне који и током лета
желе потпуни комфор у нетакнутој при-
роди, казао је Горан Караџић, директор
СП ризорта.

- Од отварања зимске сезоне,
па све до данас, туриста је је колико за
целу прошлу годину. Радили смо на

маркетингу, не само унутрашњем, већ
и светском, тако да имамо госте из Ве-
лике Британије, Бугарске, Македоније -
рекао је Караџић.

До краја године туристичка
понуда на Старој планини биће допу-
њена новим садржајима, а у 2018. оче-
кују се и нови смештајни капацитети,

истиче Милош Адамовић, директор ЈП
Стара планина.

- До краја године планирамо
да завршимо тениске терене и адрена-
лин парк, намењен, пре свега, деци. То
су два мала пројекта, али за Стару пла-
нину велика, јер четири године ништа
није рађено. Тиме ћемо поспешити по-
нуду око хотела и следеће године ра-
дити на новим инвестицијама у
смештајне капацитете – објашњава
Адамовић.

Екстремни спортови, попут
бициклизма, параглајдинга, или вожње
квадовима, или само шетња, пливање
рекреација и забава у хотелу... за коју
год активност да се одучите, Стара
планина је спремна и очекује вас и овог
лета. 

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој привреди :

креативност и иновативност у

пракси”   - “Овај медијски садржај суфи-

нансиран је од стране општине Кња-

жевац. Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не изража-

вају ставове органа који је доделио

средства.”

Одржан ''Summer opening 2017"

О Т ВО Р Е Н А  Л Е Т Њ А  С Е ЗО Н А  Н А  СТА РО Ј  П Л А Н И Н И  

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

019/ 450 444
office@gamzigradskabanja.org.rs
www.gamzigradskabanja.org.rs
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БОР – Генерални директор кинеске компаније „Hunan gold group“ Чен Зе
Лу (Chen  Ze Lv) лично је са својим првим замеником и представником амбасаде
посетио данас Рударско-топионичарски басен Бор. Након разговора са менаџ-
ментом, представници кинеске компаније за производњу бакра, злата, антимона,
олова и других метала, чије је седиште у провинцији Хунан, разгледали су у
друштву генералног директора РТБ-а Бор Благоја Спасковског површински коп
„Велики Кривељ“, тамошњу флотацију, нову топионицу и фабрику сумпорне ки-
селине. Први човек „Hunan групе за злато“ није крио одушевљење сликом „са те-
рена“, па  је, захваливиши се на срдачном пријему домаћина, изјавио:

-Технологија и копови које смо данас видели оставили су дубок утисак
на нас. Зато се надам да ћемо остварити успешну сарадњу са „Бором“, на обост-
рану корист – рекао је Чен Зе Лу, генерални директор „Хунан групе за злато“.

Истичући стручност саговорника компаније из провинције Хунан, која је
десетак пута већа од Србије, генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски
захвалио се гостима из Кине за утиске о новој технологији топљења бакра и ба-
сенским рудницима.

-Драго ми је што је први човек овако велике кинеске компаније са оду-
шевљењем изнео своје импресије о РТБ-у Бор. Међутим, истина је и то да нама
недостаје капитал за отварање сопствених рудника и пун капацитет нове топио-
нице. Јер, прерада сопственог концентрата доноси знатно већу зараду од оне коју
остварујемо услужном прерадом сировине из увоза – рекао је Спасковски.

Г.Т.В. 
Фото: Љ.Алексић/РТБ Бор

„ОДУШЕВЉЕН САМ ТЕХНОЛОГИЈОМ И

КОПОВИМА, НАДАМ СЕ САРАДЊИ“

Генерални директор кинеске компаније „Hunan gold group“
лично посетио РТБ Бор:

БОЉЕВАЦ - На подручју Бољевца у државном власништву има око
пет хиљада хектара земљишта, од тога, око две хиљаде су обрадиве по-
вршине. 

У складу са  Годишњим програмом уређења, заштите и коришћења
пољопривредног земљишта, Општина је и ове године расписала Јавни позив
за закуп обрадивих површина, како би пољопривредни произвођачи могли   да
користе и обрађују земљу од почетка наредне године.  Најзначајнији услов за
конкурисање је статус регистрованог пољопривредног газдинства,а  за распо-
делу земљишта могу конкурисати произвођачи воћа, ратари, сточари, власници
рибњака, као и власници инфраструктурних објеката  у области пољопри-
вредне производње. 

Конкурс ће трајати до краја октобра, а будућим  закупцима стручну
помоћ пружа одељење за привреду и пољопривреду општинске управе. 

М. Г.
Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје – неће ни жети“ су-

финансира Општина Бољевац. Ставови изнети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА НА РАСПОЛАГАЊУ

ОКО ДВЕ ХИЉАДЕ ХЕКТАРА  

Конкурс за државно земљиште

КЛАДОВО - На основу Локалног акционог плана запошљавања општина
Кладово и Филијала НСЗ Бор расписали су Јавни позив за реализацију програма
стручна пракса за оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у
струци.

Право учешћа имају послодаваци са територије општине Кладово из
приватног и јавног сектора. Стручна пракса траје 12 месеци, а програм се реали-
зује  без обавезе заснивања радног односа. За спровођење Локалног акционог
плана запошљавања за ту меру активне политике запошљавања општина Кла-
дово је из буџета за 2017. годину определила милион динара,док програм стручна
пракса држава суфинансира у износу 1,1  милион динара тако да укупно распо-
ложива средства износе 2,1 милион динара. Јавни позив је отворен до утрошка
наменских средстава, а најкасније до 31. октобра. За активне мере запошљавања
из буџета општине Кладово у 2017. години укупно је опредељено 2,1 милион ди-
нара с обзиром да се планира и реализација програма за субвенционисање за-
пошљавања незапослених лица  из категорије теже запошљивих. Планирана
средства за ту намену су 1,1 милион динара.

М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и по-

љопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио сред-

ства“. 

ОБУКА ЗА САМОСТАЛАН

РАД У СТРУЦИ

Општина Кладово расписала јавни позив за програм Стручна пракса

КЛАДОВО - Кладовски хотели "Аквастар" и "Ђердап" спремно су доче-
кали сезону годишњих одмора. Гостима из земље и иностранства нуде се раз-
новрсни садржаји који су наишли на добар одзив пробирљиве  туристичке
клијентеле. Реч је о аранжманима од крстарења бродом Аквастар- Максим  "Ду-
навом кроз историју", до спортских академија и вожње  бродом "Ђердап" аку-
мулационим језером. На тропским температурама посетиоцима Кладова
освежење се нуди на градској плажи за коју се сматра да је најлепша на Дунаву
низводно од Новог Сада и Београда.Осим тога бројни културно-археолошки
садржаји , Ђердапска клисура, освежење у Старој кладовској чаршији "Под ли-
пама" ,обилазак археолошког музеја "Ђердапа", посета нашој највећој хидро-
електрани, али и друге  атрактивне локације, доприносе да путници намерници
кажу да је Кладово тамо где је Дунав најлепши.

М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и по-

љопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства“. 

ЛЕТО НА ЂЕРДАПУ

Кладовски хотели реализују програм
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КЊАЖЕВАЦ - Представници и представнице из 25 општина
југоисточне и југозападне Србије, међу којима је и Књажевац, уз под-
ршку Владе Швајцарске и Европске уније преко развојног програма Ев-
ропски ПРОГРЕС, учествовали су у петодневној студијској посети
Швајцарској где су имали прилику да се упознају са начином примене
концепта и принципа доброг управљања у овој земљи. 

Током посете, представници и представнице општина имали су
прилику да се упознају са системом организације локалних самоуправа
у Швајцарској, њиховим финансирањем и надлежностима, механиз-
мима учешћа грађана и грађанки, као и са моделима регионалне са-
радње у области саобраћаја, културе, привреде и другим областима.
Они су посетили четири локалне самоуправе у близини Берна, а на
практичном примеру општине Штетлен упознали су се са начином
управљања малом општином.

Представници и представнице локалних самоуправа су прису-
ствовали седници скупштине грађана у општини Хутвил и видели ди-
ректно учешће грађана и грађанки у расправи и усвајању завршног
буџета општине за 2016. годину, што је био јединствен пример примене
инструмента директне демократије у пракси.

Ова студијска посета је заокружила знање стечено на шест ра-
дионица које су одржане у протеклих годину и по дана, а учесници и
учеснице су стекли вештине које ће у наредном периоду искористити
да развију препоруке за примену наученог у локалним условима у
Србији.  

Програм Европски ПРОГРЕС је посебну пажњу посветио актив-
ностима из области доброг управљања настојећи да помогне локалним
самоуправама да унапреде свој рад кроз увођење принципа ефикас-
ности, транспарентности, одговорности, учешћа грађана и забране дис-
криминације, саопштио је Европски ПРОГРЕС.                                 Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, 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.”

С Т У Д И Ј С К А  П О С Е ТА
Ш В А Ј Ц А Р С К О Ј

Представници из 25 општина југоисточне и југозападне
Србије у иностранству

НЕГОТИН - Први „Negotin 3x3 open”одржан је у суботу 01.07. на град-
ском тргу у Неготину у оквиру Неготинског лета. Турнир је окупио око 170 ко-
шаркаша и кошаркашица који су се такмичили од мини баскета до сениорских
категорија као и многобројну публику.

Догађају су присуствовали Владимир Величковић, председник Оп-
штине Неготин и Бобан Стингић, заменик председника. На крају скупа пред-
седник Величковић обратио се окупљеним грађанима, честитао награђеним
екипама и поручио да је одржавање оваквог спортског догађаја веома значајан
за промоцију спорта и здравог начина живота.

Домаћа екипа сениорки „Еликсир хајдучице“ Евгенија Јовић, Јована
Транић, Милица Мицић и Кристина Ђурђић освојила је прво место а као на-
граду добиле су крстарење, поклон туристичке агенције Нептун, спортску
опрему као и поклоне Кошаркашког савеза Србије. Друго место припало је
екипи „ Марина Маљковић “ такође из Неготина а треће место су заузеле „Пре-
лепотице” из Београда. У категорији сениора најбоља је била екипа „ Елдорадо
„ из Београда/Обреновца и њима су припали ваучери од 50 односно 20  хиљада
динара које су обезбедили спонзори и спортска опрема Кошаркашког Савеза
Србије. Другопласирана је екипа „501“ из Неготина и њима је припала награда
у висини од 15 хиљада динара, док је трећепласирана екипа „3x3“ из Крагујевца
награђена са 10 хиљада динара. У категорији јуниора прво место је освојила
екипа „ Фарбари“ . Друго место припало је екипи „Плејмејкери „ док се за треће
место изборила екипа „Скундра и другари“. Код кадета најбоља је била екипа
„Cross over“ . Четворочлана екипа „ Цигле“ освојила је друго место, док је тре-
ћепласирана екипа „Нодy“. У мушкој конкуренцији дечака до 10 година прво
место освојила је екипа „ Манекени“, друго место припало је екипи “Партиза-
нова четворка“ а трећи су били „ Небески играчи“. „Српске вештице” oсвојиле
су прво место у категорији кадеткиња, друге су биле „Сумо рвачице“ а треће
екипа “ Golden State“. У мини баскет категорији најбоље су биле девојчице из
екипе „ Царице“ друге су „Барбике“ а треће „ Неготинке“.

Организатори турнира су били Кошаркашки клуб „Хајдук Вељко“, Ко-
шаркашки савез Србије и Општина Неготин. Генерални спонзори турнира били
су компаније Текијанка и Николић превоз, а пријатељи турнира Меридијан кла-
дионице, Цветков градња, Корзо, Пан транс, Шеик петрол, Спајић, Драгостан,
Фарба Дуга, Салон керамике Владејић, Пицерија Јулија 019, Ресторан Форма,
Интернационални ресторан С.О.С, Штампарија Графо печат, Contra caffe, Life
caffe, Буцино дућанче, Sweet Anastasia, Агенција Нептун и Грил Баш ту.

Извор: www.negotin.rs
http://www.negotin.rs/vest-odrzan-prvi-negotin-3x3-open-3724.htm

О Д Р Ж А Н  П Р В И  
„ N E G O T I N  3 X 3  O P E N ”

На градском тргу у Неготину

НЕГОТИН - Полагањем венаца на Спомен костур-
ницу на градском гробљу у општини Неготин је обележен
4.јул Дан бораца. Венце и цвеће положила је делегација ло-
калне самоуправе коју су чинили Горан Богић, потпредсед-
ник СО Неготин и Далибор Машић, члан Већа за спорт и
омладину. Своје поштовање погинулим борцима у Другом
светском рату су полагањем венаца исказали и делегације
ОО СУБОР-а, ОРВС, ЦИР И УВП. У организацији Општин-
ске организације СУБНОР а у оквиру обележавања Дана
бораца  представљена је и књига „Ђенерали и генерали
Неготинске Крајине“ аутора Миодрага Јонића. 

Текст и фото: www.negotin.rs
http://www.negotin.rs/vest-u-negotinu-obelezen-4.-jul-

dan-boraca-3728.htm

У НЕГОТИНУ ОБЕЛЕЖЕН 4. ЈУЛ - ДАН БОРАЦА
Полагањем венаца на Спомен костурницу 
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ЗАЈЕЧАР - Сексуалност
је једна од основних карактери-
стика људских бића. Поред задо-
вољства које доноси, доноси и
могућности за пренос и ширење
полних болести. Већином су то
излечиве болести, могу се др-
жати под контролом, али неке
могу довести и до појаве стерили-
тета.

Полно преносиве болести
су инфективне болести које се
преносе било којом врстом сексу-
алног односа, вагиналним, орал-
ним или аналним контактом.
Изазивачи могу бити бактерије:
гонококе, трепонеме, хламидије,
микоплазме; вируси:  herpes, HIV,
hepatitis B, hepatitis C, Humani pa-
piloma virus – HPV; gljivice – kan-
dida; paraziti - trihomonas. 

Симптоми, односно про-
блеми који указују да се ради о
могућој полној болести, су много-
бројни: печење приликом мок-
рења, појачана вагинална секр-
еција,  појачана вагинална секре-
ција непријатног мириса,  исцедак
у виду гнојних капљица из мок-
раћног канала код мушкараца,
осип или свраб у пределу генита-
лија, брадавичасте промене око

гениталија или чмара,  бол или
крварење у току односа итд. 

Уколико се појави неки од
наведених симптома, уз консул-
тацију лекара  треба урадити и
лабораторијску дијагностику (бак-
териолошке, паразитолошке, ми-
колошке  и серолошке анализе).
Узорковање материјала обавља
се у микробиолошкој лаборато-
рији Завода за јавно здравље
‚‚Тимок'' сваког радног дана. Узи-

мају се брисеви из  гениталне ре-
гије жена (вагинални, цервикални
брис), при чему се одређује и сте-
пен вагиналне чистоће, брис из-
водног мокраћног канала – брис
уретре, крв за серолошке ана-
лизе када  се могу дијагностико-
вати и остале полне болести у
најранијем стадијуму.

Лабораторијска дијагно-
стика подразумева и добру при-
прему пацијента, како би узорак

био адекватан. Детаљна упутства
о припреми пацијената за све
узорке можете наћи на страници
ЗЗЈЗ “Тимок“ Зајечар (www.za-
vodzajecar.rs). Генитални узорци
код жена не узимају  се у току
менструалног циклуса,  ако се у
гениталним путевима налазе
апликоване таблете или је ра-
ђено вагинално испирање. Узор-
ци из уретре (спољашњег мокр-
аћног канала) узимају се ујутру
пре мокрења или 2-3 сата после
мокрења, јер се евентуално при-
сутни микроорганизми исперу
током мокрења. Пожељно је да
се упоредо са гениталним узор-
цима ураде и анализе урина. Крв
се узима ујутру пре доручка.
Препорука је да се тестирају и
лече полни партнери.

За све недоумице или пи-
тања која имате у вези дијагностике
полних болести, обратите се
Центру за микробиологију ЗЈЗ “Ти-
мок“  Зајечар и Центру за контролу
и превенцију болести ЗЈЗ „Тимок“
Зајечар - Саветовалишту за ДПСТ
(добровољно и поверљиво савето-
вање и тестирање).

Др мед. Слађана Ђорђевић                                         
Центар за микробиологију

ПОЛНО ПРЕНОСИВЕ БОЛЕСТИ

Саопштење за јавност Центра за културу Општине Бор

П Р О Г Р А М  Б О Р С К О Г  К У Л Т У Р Н О Г  Л Е Т А
БОР - Установа ,,Центар за културу општине Бор’’ традиционално,

већ 15 година, организује ,,Борско културно лето“. Почев од 11. 07. до 31. 08.
2017. године, богат културно забавни програм ће се одвијати уторком, средом
и четвртком у амфитетару Дома културе са почетком у 19 часова. Програм је
шаренолик и прилагођен свим генерацијама. Наши суграђани имаће прилике
да уживају у разним музичким жанровима, у фолклорном и аматерском ства-
ралаштву, спортским вечерима, као и у дечијим представама које сваке године
обрадују наше најмлађе суграђане. 
11. 07. 2017. године – Дечија представа ,,Весели морнари“
12. 07. 2017. године – Kонцерт полазника радионице етно певања од 18:30
13. 07. 2017. године – Концерт - ,,Лига изузетних џентлмена“ ( из Ниша)
15. 07. 2017. године – 3Д филм ,,Грозан ја 3“- биоскоп ,,Звезда“ од 17 и 19
сати
3Д филм ,,Трансформерси: последњи витез“- биоскоп ,,Звезда“ у 21 сат
16. 07. 2017. године  – 3Д филм ,,Грозан ја 3“- биоскоп ,,Звезда“ од 17 и 19
сати
3Д филм ,,Spider- man: повратак кући“- биоскоп ,,Звезда“ у 21 сат 
18. 07. 2017. године – Дечија представа ,,Чудесна шума“
19. 07. 2017. године – Наступ културно уметничког друштва ,,Ветерани Бор“
20. 07. 2017. године – Концерт - ,,Пројекат бенд“ (Бор)
25. 07. 2017. године – Дечија представа ,,Астерикс и Обеликс“
26. 07. 2017. године – Презентација борилачких спортова (центар спорта за
све ,,Змај“)
27. 07. 2017. године  – Концерт - ,,Madicine band“ (из Зајечара)

01. 08. 2017. године – Дечија представа ,,Авантуре Пипи Дуге Чарапе“
02. 08. 2017. године – Концерт оркестра културно уметничког друштва ,,Бор“
03. 08. 2017. године – Концерт – Младен Жикић- Зека  и ,,No limit band” (из
Зајечара)
08. 08. 2017. године –  Дечија представа ,,Шоу Душка Дугоушка и Патка Даче”
09. 08. 2017. године –  Наступ плесне школе ,,Лидо“
10. 08. 2017. године –  Концерт  Бојана Чукићa са пријатељима ( из Бора)
15. 08. 2017. године –  Дечија представа ,,Чаробна долина”
16. 08. 2017. године –  Вече сатире
17. 08. 2017. године –  Концерт - ,,5+ band“ (из Књажевца)
22. 08. 2017. године –  Дечија представа ,,Зачарана шума”
23. 08. 2017. године –  Наступ културно уметничког друштва ,,Ром“
24. 08. 2017. године –  Концерт - ,,  In Session“ (из Бора)
25. 08. 2017. године – Међународни фестивал фолкора ,,Златно коло“
26. 08. 2017. године – Међународни фестивал фолкора ,,Златно коло“
27. 08. 2017. године – Међународни фестивал фолкора ,,Златно коло“
29. 08. 2017. године – Дечија представа ,,Мики Маус и скривено благо”
30. 08. 2017. године – Наступ хора ,,Феникс“
31. 08. 2017. године – Концерт - ,,New Deal“ (из Бора)
Напомена:  Сви програми почињу у 19 сати у Амфитеатру  Дома културе. У
случају лошег времена, одложени програм биће пребачен за наредни поне-
дељак!                                                                        Информације: 030/ 424-546

Организатор: Установа „Центар за културу општине Бор“
Покровитељ: Општина Бор


