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Нова аутобуска стајалишта
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Сајт Општине Бор није био у функцији 17 сати

ОБОРЕН И ВРАЋЕН САЈТ ОПШТИНЕ БОР
БОР - Хакери који себе називају nofawkx-al напали су у уторак поподне и блокирали званични
сајт Општине Бор због чега он 17
сати није био у функцији. Сајт је у
среду враћен у функцију а представници локалне самоуправе
најављују да ће радити на јачању
заштите података и сајта.
- Јуче око 18 сати сам обавештена од портира коме су грађани јавили и прва дојава је била
да је хакерисан профил Општине
Бор на фејсбук страници. Одмах
сам се конектовала и нисам могла
да верујем да се то десило, и да је
хакован званични сајт Општине.
Преко целе странице на нашем
сајту је стајао грб УЧК,ознака велике Албаније и испод је била
текстуална и гласовна порука.
Одмах смо о свему обавестили по-

лицију, звала сам и наше администраторе да они погледају шта
може да се уради да се сајт врати
што пре у функцију. Ми не знамо ко
је то учинио и поднета је кривична
пријава против НН лица - казала је
Љубинка Јелић, начелница Општинске управе, на конференцији
за новинаре .
Заменик председника општине Бор Саша Вукадиновић
казао је да ово није само напад на
Општину Бор већ и на Србију.
- Напад на званични сајт
Општине Бор је напад на државну
институцију самим тим и на Србију,
и овако нешто могло да се деси и у
било ком другом граду у нашој
земљи. Сајт ће бити реконструисан, имаће бољу заштиту и биће
квалитетнији – казао је Вукадиновић.
Д.К.

Рок за подношење пријава за меру самозапошљавања до 04.јула

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПОљОПРИВРЕДЕ И САМОЗАПОШљАВАЊУ
ционалне службе запошљавања, филијала Бор, испостава Мајданпек
Како се наводи, програмом се
одобравају додатна средства у једнократном износу од 40 хиљада динара
по кориснику. У овом случају ради се о
лицима којима су већ одобрена средства НСЗ за самозапошљавање, а додатна помоћ од 40 хиљада динара
треба да олакша увек најтежу, прву годину пословања. Пронађен је начин да
се уместо за 10 колико је било предвиђено, додатна помоћ при самозапош-

љавању обезбеди за све који су право
на средства за самозапошљавање
остварили посредством Националне
службе запошљавања, а каквих је 16.
Према подацима из Националне службе запошљавања њихов
јавни позив имао је 119 пријава из Борског округа, а од 65 одобрених, 16 је из
општине Мајданпек.
Рок за подношење пријава за
меру подршке самозапошљавања у
складу са ЛАПЗ општине Мајданпек за
2016.годину истиче 4.јула.
С.В.

Одржана седница Општинског већа

МАЈДАНПЕК - У складу са
Предлогом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Мајданпек за ову годину, објављен је
јавни конкурс за доделу средстава. За
меру инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава опредељено је седам милиона динара, од
укупно 19 милиона динара опредељених за овај програм, а конкурс ће
трајати до 31.октобра, односно до
утрошка предвиђених средстава.
- Ове године конкурс је расписан благовремено, већ је објављен у
локалним медијима и трајаће до 31.октобра, односно до утрошка предвиђених средстава. Проширена је и листа
намена, па је поред крупније и ситне
стоке, предвиђена и набавка половне и
нове опреме, пољопривредне механизације, а покривен је сектор млеко,
месо, воће, грожђе и поврће, затим
остали усеви и сектор пчеларство - наводи Мирјана Цакић Младеновић, помоћница председника Општине Мајданпек. - На сајту општине се може
преузети потребна документација, а за
техничку подршку пољопривредницима који нису корисници интернета, од

помоћи су и запослени у канцеларијама Фондације за локални економски развој, у Мајданпеку и Доњем
Милановцу.
Како се не би поновила прошла година када је тек део опредељених средстава био искоришћен, од
седам милиона тек око 400 хиљада динара, услови су сада знатно повољнији.
Пољопривредницима, богатијим за
прошлогодишње искуство, када су у
веома кратком року у складу са условима које је прописало ресорно министарство, били у обавези да прибаве
бројну документацију, на руку иде и чињеница да ће, уместо само месец дана
колико су на располагању имали лане,
сада рокови бити знатно дужи, будући
да је конкурс отворен до краја октобра,
односно, до утрошка предвиђених
средстава.
У складу са усвојеним Локалним акционим планом запошљавања
за 2016.годину, на сајту Општине
Мајданпек објављен је и јавни позив за
реализацију програма подршке самозапошљавању и о томе обавештена
јавност и незапослена лица којима су
одобрена средства – субвенције за самозапошљавање по јавном позиву На-

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА У
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 136. седница Општинског већа. Већници су разговарали о броју деце у васпитним
групама Предшколске установе ''Бајка'', систематизацији послова
у Центру за социјални рад, извештају о раду ЈКП Стандард, о захтевима грађана за надокнаду штете од уједа паса луталица. На
дневном реду било је 14 тачака, међу којима и различти захтеви
грађана и удружења.
Љ.П.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Пројекат реализују БИРН И НАЛЕД

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ
КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац једна је од десет локалних
самоуправа у Србији у којој је реализован пилот пројекат “Партиципативно буџетирање”. Представници
БИРН-а, који у сарадњи са НАЛЕДом реализују пројекат, одржали су у
Скупштини општине састанак са
представницима невладиног сектора
на коме су представљени резултати,
а разговарало се и о могућности да
се пројекат настави.
Балканска истраживачка новинарска мрежа, у сарадњи са
НАЛЕД-ом, током претходних годину
и по дана реализовала је пилот
пројекат “Партиципативно буџетирање” у десет локалних самоуправа
у Србији. Основни циљ пројекта је
непосредно укључивање грађана у
доношење одлука о усмеравању буџетских средстава.
О досадашњим резултатима
и могућностима наставка реализације пројекта, у Књажевцу се разговарало са председницима невладиног
сектора.
- Ми смо у старту изабрали
организације које имају неку свест о
томе да грађане треба укључити у

процес доношења одлука у вези буџета, тако да смо имали добра искуства са свим одабраним локалним
самоуправама. Књажевац истичемо
као пример врло добре праксе где су
се локални риболовци, чланови
Удружења, одлично организовали и
изгласали “свој” предлог да буде финансиран из општинског буџета каже Калина Симић, координатор
програма у БИРН-у.
За општину Књажевац је велико признање то што је од стране
БИРН-а препозната као једна од
десет локалних самоуправа у Србији
вредних спровођења оваквог пројекта.
- Партиципативно буџетирање је један од најбољих начина за
укључивање грађана у одлучивање о
локалном буџету. Имали смо заиста
добра искуства и са удружењима грађана и са појединцима, одзив је био
изненађујуће велики и на нама је да
све те примере добре праксе убудуће
уврстимо у своје редовне активностирекао је
Бранислав Јосифовић,
координатор пројекта у књажевачкој
општини.
Учествујући у пројекту ''Пар-

У Борском округу почела конртола плодности земљишта

АНА ЛИЗОМ ДО БОљИХ ПРИНОСА

НЕГОТИН – На територији Борског округа, сходно уредби Министарства пољопривреде и заштите животне средине, отпочела је акција
бесплатне контроле плодности земљишта, за коју је једина овлашћена
Пољопривредна саветодавна стручна служба Неготин (ПССС). Ова акција намењена је регистрованим пољопривредним газдинствима и
трајаће до 1.августа.

-Почели смо са узорковањем на терену, а на основу броја сакупљених узорака можемо рећи да постоји велико интересовање за овом
мером. Пољопривредни произвођачи који имају активни статус за 2016.
годину могу извршити бесплатну анализу највише 10 узорака са својих
парцела – подсећа дипл. инжењер Ненад Илић, стручни сарадник за заштиту биља у ПССС Неготин.
Контрола плодности земљишта је законска обавеза и омогућава
праћење промене односа појединих елемената што је веома битно за
планирање активности које треба извршити ради његовог очувања и заштите.
- Један од предуслова постизања високих приноса и квалитета
пољопривредних производа јесте оптимална снабдевеност пољопривредног земљишта макро и микроелементима. Услед неправилног коришћења минералних ђубрива и других агротехничких мера често долази до
дисбаланса ових елемената као и нарушавања физичких и микробиолошких својстава земљишта што може утицати на физиолошке промене
биљака које се манифестују смањењем виталности и отпорности на болести и штеточине што се касније одражава на принос гајене културе –
додаје Илић.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

тиципативно буџетирање'', грађани
Књажевца прошле године одлучили
су да се средствима буџета изгради
језеро Језава.
БИРН и НАЛЕД ће бити на

располагању и локалној администрацији и невладином сектору када буду
реализовали овај процес за општински буџет за 2017. годину, закључено
је на састанку.
Љ.П.

Посао за четири Кладовљана

ОТВОРЕНА БАНКА
"ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"
КЛАДОВО - Банка "Поштанска штедионица" у Кладову је отворила
експозитуру која ће радити све послове укључујући динарско и девизно пословање како са становништвом тако и са привредом. Мештани града на Дунаву коначно су добили банку у којој могу да подигну новац и да плате рачуне,
а пензионери више не морају да путују до Неготина да би решили административне послове.
- Отварање банке значајно је за привреднике иако у граду постоји неколико афирмисаних банака. Конкуренција је добро дошла и осим тога морамо
бити задовољни јер је посао у банци добило четворо младих Кладовљана- истиче Борис Челенковић привредник из Кладова.
Реализација пројекта потврда је успешне сарадње руководства општине Кладово и Банке "Поштанска штедионица" која је препознала потребе
мештана.
- У оквиру своје мисије ширења пословне мреже на територији целе
Србије Банка "Поштанска штедионица" није случајно изабрала Кладово.
Имамо увид у привредне потенцијале и потребу становништва ове општине.
Настојаћемо да подигнемо ниво и квалитет банарских услуга и испунимо потраживања клијената- нагласио је др Срђан Цекић председник ИО Банке "Поштанска штедионица".
Експозитуру банке површине 135 квадрата у којој су посао на неодређено време добила четири радника,симболичним пресецањем врпце отворио
је Радисав Чучулановић менаџер општине Кладово.
- Желели смо да појачамо банкарску конкуренцију у граду, али и да
олакшамо грађанима учешће у систему банкарских трансакција. Они су дали
иницијативу, општина је предузела конкретне кораке и сарадња са банком успостављена је на обострано задовољство. Отварање експозитуре уклапа се у
оквире општег развоја Кладова-истакао је Чучулановић.
Кладовски " Комуналац " прво је јавно предузеће које је са Банком
"Поштанска штедионица" потписало захтев за отварање текућих рачуна у експозитури у Кладову.
М.Р.
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Представници италијанске регије Базиликата заинтересовани за сарадњу са Борским округом

МИРАБИЛИА – ЕВРОПСКА МРЕЖА УНЕСКО ГРАДОВА
НЕГОТИН - Представници регије Базиликата из Италије посетили су Неготин где су
представницима локалне самоуправе, али и културним и туристичким посленицима представили потенцијале ове регије и
пројекат Привредне коморе Матере “Мирабилиа – европска
мрежа УНЕСКО градова”. Реч је
о пројекту који се од 2012. реализује у 12 италијанских регија у
којима се налазе градови под
заштитом Организације за образовање, науку и културу Уједињених нација.
- Успоставили смо сарадњу са градовима и регијама
у Француској, а циљ нам је да
ову мрежу проширимо и на
друге државе у Европи – истиче
Ђерарда Бонели, потпредседница Привредне коморе Матере.
Италијанска делагација
намерава да са Борским округом развије партнерство у оквиру више области друштвеног
живота. Приоритет им је, истакао је Алдо Берлингер, регионални секретар за заштиту
животне средине, транспорт и
инфраструктуру италијанске регије Базиликата, заштита жи-

вотне средине и унапређење
привреде.
- Намеравамо да са Борским округом потпишемо протокол о партнерству, као и са
општинама које желе да се придруже овом партнерству. Почели бисмо са сарадњом
између Универзитета, па у
пројектима који се тичу привредног развоја, а једна од главних тема нам је заштита
животне средине – рекао је Бер-

лингер.
По речима Мирослава
Кнежевића, начелника Борског
управног округа ова посета само
је наставак сарадње регије Базиликата и Борског округа са

циљем што боље и ефикасније
интер-регионалног јадранскојонског транснационалног програма Адрион.
Како су пивнице у Рогљеву и Рајцу на прелиминарној
листи УНЕСКА била је ово и
прилика да се и домаћини информишу шта их све чека на до
светске листе културне баштине.
- Од нас самих зависи
колико ћемо брзо радити да
стигнемо до циља. Ова презентација нам је веома значајна јер
из њховог искуства можемо да
сазнамо све оно што може и
нама бити значајно да једнога
дана и наше пивнице буду део
светске културне баштине –
каже Надица Васић, заменик
председника општине Неготин.
С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира
Општина Неготин
Заменик шефа делегације ЕУ Оскар Бенедикт посетио Кладово

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

КЛАДОВО - Заменик шефа Делегације Европске уније у Србији,
Оскар Бенедикт, током посете општини Кладово разговарао је са делегацијом
општине коју је предводио председник др Драган Будујкић. Том приликом је
наглашено да та подунавска општина успешно сарађује са програмима Европске уније, јер ти пројекти имају велики утицај на живот становништва.
Новим програмом Европска унија обезбедила је подршку за 13 произвођача
меда из општине Кладово донацијом 91 кошнице каја ће им помоћи у обнови
производње након штете у поплавама из 2014. године.
- Европска унија пружила је општини Кладово финансијску помоћ
која доприноси опоравку малих пољопривредних газдинстава у којима су још
видљиве последице елементарних непогода.Зато се надамо да ће се овакава
сарадња наставити и у будућности-оптимиста је др Драган Будујкић председник општине Кладово.
За време посете општини Кладово Оскар Бенедикт је обишао три
реконстуисане куће у Ђердапској улици у Текији, оштећене током септембарских поплава 2014. године и разговарао са породицама чији су домови
обновљени захваљујући средствима Европске уније.
За помоћ у санирању последица поплава у Кладовском крају ЕУ је
инвестирала 125.000 евра, док је вредност донације намењене пчеларима
5.400 евра и значајна је за опоравак малих пољопривредних газдинстава.
- Драго ми је да пројекти које је финансирала ЕУ на Истоку Србије
имају велики утицај на живот становништва. Помогли смо 17 домаћинстава ,
16 кућа је обновљено , финансирали смо изградњу нове монтажне куће једној породици. У међувремену обезбедили смо новац за подршку у опоравку
378 малих пољопривредних домаћинстава која су претпела штету од елементарних непогода.Задовољан сам што смо допринели побољшању услова живота угрожених мештана у Кладовском крају. изјавио је Оскар Бенедикт у
Текији након обилска породица које су добиле помоћ ЕУ.
М.Р.
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Извод из саопштења за јавност

СВАКОЈ БЕБИ У БОРУ БИЋЕ ПРОВЕРЕН СЛУХ
БОР - Породилиште у Бору
је 18-то по реду које је у акцији "Блиц
фондације" - "Срце за децу”, добило
скрининг апарат за откривање оштећења слуха код беба. Помоћ у прикупљању средстава за куповину
апарата обезбедила је компанија "Delamode". Убудуће ће свакој беби која
се роди у породилишту у Бору бити
проверен слух.
У присуству уредника "Блиц
фондације" Велимира Перовића, начелници неонатологије др Милици Ненчиц Чумпујеровић апарат за проверу
слуха код беба је уручио генерални директор компаније "Деламоде Балканс"
Мишо Божић. Ова друштвено одговорна фирма је за куповину апарата
за отоакустичку емисију издвојила милион динара.
- Од почетка године компанија „Деламоде Балканс" је покренула
друштвено одговорну кампању под
именом „Give me 5", у оквиру које сваког месеца промовишемо пет својих
услуга, од којих за сваку извршену
услугу донирамо пет евра у хуманитарне сврхе. Самим тим смо се одрекли дела профита, како бисмо
помогли најмлађим становницима
наше земље. Кампању настављамо
до краја године и позивам све клијенте
да подрже нашу компанију и уједно
„Блиц Фондацију" - рекао је Божић.
У Србији се годишње роди
око 60.000 беба. Статистике су фрапантне и показују да се трајна наглувост и глувоћа на узорку од 1.000

Фото: Митар Митровић
БОР ДОБИО ВРЕДАН АПАРАТ
Оштећење слуха не може да се открије без апарата за отоакустичку емисију.
- Медицинска испитивања показују да на 1000 рођених беба
једно до пет има оштећење слуха. Уколико та деца на време буду дијагностификована имаће могућност да се нормално развијају, когнитивно
и психосоцијално. Код особа са оштећењем слуха се говор касније развија и не успевају да постигну све очекивано као и њихови вршњаци
који немају тих проблема. Акција “Блиц фондације” је изузетна и сада
ћемо бити у могућности да урадимо комплетну дијагностику свих новорођенчади. Захваљујем се “Блиц” фондацији која је омогућила да и
болница у Бору добије овај вредан апарат, који сами не бисмо могли
да набавимо – казао је др Игор Маљковић, в.д. директор борске Опште
болнице.
Д.К.

новорођених беба појављује код троје
до петоро деце.
Захваљујући се "Блиц фондацији" и фирми "Delamode Balkans"
на донацији, др Милица Ненчић Чумпујеровић је казала да ће се обавезан
неонатални скрининг слуха бити од немерљивог значаја за квалитет здравља најмлађе популације.
- Драго нам је што ћемо и ми,
након добијања овог уређаја, моћи да
испитујемо слух код новорођене деце.
Веома је важно да се евентуално оштећење слуха открије одмах по рођењу и да лечење започне на време,
како би рехабилитација била квалитетнија - казала је др Ненчић Чумпујеровић.
Рану дијагностику наглувости
у данашње време могуће је установити већ у породилишту применом
скрининг тестова – употребом портабилних електронских инструмената.
Током посете Општој болници у Бору
Велимир Перовић, уредник “Блиц
фондације“ је истакао:
- Блиц фондација упоредо са
акцијом да се за свих 56 породилишта у
Србији обезбеде апарати за проверу
слуха код беба наставља и акцију помоћи деци из социјално угрожених породица. Сав приход од смс на број 2552
и све уплате на текуће рачуне „Блиц
фондације” биће усмерени искључиво у
хуманитарне сврхе – казао је Перовић.
Покровитељ акције је Министарство здравља, а медијски партнер
је РТС.
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Пројекат реализују Општина Књажевац и УГ “Сретење”

ПРОГРАМСКО ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу
је одржана тренинг радионица о програмско-конкурсном финансирању
месних заједница књажевачке општине. Учесници су били председници, или представници већих
месних заједница. Пројекат, који иде
у сусрет законима који регулишу трошење буџетских пара, општина Књажевац реализује у сарадњи са Удружењем грађана ''Сретење'' из Пожеге.
Што се пре крене у процес
пројектног финасирања месних
заједница, то ћемо пре, како се изразио, ''изаћи на зелену грану,'' казао је
у Књажевцу доктор економских наука
Слободан Илић.
- Осим сагледавања повезаности стратешког планирања и програмског буџетирања на нивоу
општина, велика ствар јесте и како се
то ради у месним заједницама. Верујем да се добијањем што више информација, препознавањем ствари
које су битне за стратешко планирање, ствара основа да живот грађана у месним заједницама буде
квалитетнији. Непосредан ефекат
оваквих пројеката треба да буде
наша боља припемљеност за учешће
у пројектима који ће омогућити да општине, посредством месних зајед-

ница, долазе до неких фондова Европске уније – додао је Илић.
Програмско финансирање
месних заједница још није заживело
на целој територји Србије, подсећа
експерт за локалне финансије Драган Спирић.
- Имамо шарену ситуацију у
Србији, где неке МЗ имају своје запослене и имовину. То је карактеристика Војводине, док МЗ у ужој
Србији најчешће немају своје запослене, у мањим срединама немамо ни
секретаре МЗ – каже Спирић.
Села у којима живи мали
број, претежно старих житеља, неће
бити у подређеном положају, јер је
Нацртом одлуке о суфинансирању
пројеката у месним заједницама књажевачке општине предвиђено удруживање више месних заједница око
једног, за све важног пројекта, објашњава Зденка Ковачевић, председница Удружења грађана ''Сретење''.
- Месне заједнице које имају
једног, или два становника, наравно,
неће моћи да обезбеде учешће у
пројекту, али ће то моћи да уради
више месних заједница, удружених
око заједничког проблема. Тако је
предвиђено Одлуком, коју је донела
општина Књажевац и која ће шестог
јуна бити на јавној расправи – објаш-

њава Ковачевићка.
На семинару, који је организован у Књажевцу, председници, или
представници већих месних заједница књажевачке општине били су у
прилици да чују како се припрема
буџет за овакав начин финансирања
и како стратешке планове треба уск-

ладити са буџетом. Пројекат Програмско/ конкурсно финансирање
месних заједница, Удружење грађана
Сретење из Пожеге реализује у сарадњи са општинама Књажевац и
Соко Бања, уз финансијску подршку
Фондације за отворено друштво.
Љ.П.

Нова аутобуска стајалишта заменила дотрајале “печурке”

Почели радови на обнови интерног одељења

СЕДАМ НОВИХ СТАЈА ЛИШТА

САНАЦИЈА БОЛНИЦЕ

МАЈДАНПЕК - Мајданпек је ових дана добио лепо уређена, дизајнирана и функционална аутобуска стајалишта. Популарне “печурке” које је зуб
времена и добрих 20 зима озбиљно нарушило, на два места, од седам пред-

виђених, су већ заменила нова аутобуска стајалишта. То је резултат две године старог пројекта, урађеног у складу са реалним захтевима становништва,
потребама и бројем путника на одређеним местима, али и заједничке акције
запослених у Јавном предузећу за грађевинско земљиште и путеве и у Производним услугама Рудника бакра Мајданпек, а уз финансијску подршку локалне самоуправе која је обезбедила финансијска средства за потребан
репроматеријал.
- Ми смо тек започели реализацију пројекта за који идеја постоји већ
две године. У сарадњи са Рудником бакра Мајданпек и велику помоћ људи
из Производних услуга, а уз финансијску подршку локалне самоуправе, обезбедили смо граду нова, функционалнија и боља аутобуска стајалишта. Руководили смо се реалним потребама становништва, потребама и бројем
путника на одређеним местима - каже Иван Николић, директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
Мајданпечани су више него задовољни новим стајалиштима и очекују да у најскорије време буду завршена и преостала, а у Јавном предузећу
за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек већ размишљају о следећем
великом послу и кажу да уз финансијску подршку министарстава привреде и
шумарства Владе Републике Србије којима су се благовремено обратили,
планирају да доста ураде и на плану сређивања, односно, асфалтирања
појединих улица, али и на уређењу атарских, односно, локалних и некатегорисаних путева.
С.В.

КЛАДОВО - На интерно и одељење за дијализу ЗЦ "Кладово" уместо
пацијената уселили су се мајстори .Разлог је реновирање тог блока саграђеног
пре пола века. Услед нестабилног терена и дотрајалих инсталација део одељења почео је да тоне, тако да се инвестиционим улагањима решава најкритичнија тачка у функционисању градске болнице.
- Овим радовима настављамо другу фазу обнове градске болнице.
Инвестиција је од капиталног значаја јер се осим реновирања интерног блока
стварају услови и за потпуну санацију вертикалних делова оштећених инсталација тако да ће ти проблеми отићи у прошлост- казала је др Марица Настасијевић заменик директора градске болнице.
Реконструкција водоводне и канализационе мреже, замена дотрајалих
инсталација и подних плочица само су део радова на обнови интерног одељења. То је био разлог за прерасподелу простора у градској болници, али то
не утиче на конфор пацијената.
- Пацијенти су смештени на другом спрату , собе су опремљене потребном опремом, лекари су са њима тако да премештај не ремети њихову
здрасвствену негу- додаје др Владимир Биџић начелник интерног одељења у
ЗЦ " Кладово".
За реконструкцију интерног одељења обезбеђено је девет милиона
динара.
- Министарство здравља и ЗЦ "Кладово"обезбедили су по 2,5 милиона
динара, локална самоуправа за ту намену издвојила је пола милиона динара,
док ће остали део новца бити обезбеђен кроз радно ангажовање запослених
у ЕПС-у и у АД " Ђердап-услуге". Од пацијаната очекујемо разумевање и
стрпљење, а план је да се комплетан посао заврши за 60 дана- казао је др Борислав Петровић директор ЗЦ "Кладово".
Захваљујући ангажовању менаџмента кладовска болница ускоро ће
имати још конфорније услове за пружање услуга пацијентима. Радови обнове су
поверени предузећу "Водотермика-инжењерниг" из Смедеревске Паланке. М.Р.
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Једно звоно Храму “Свете Тројице“ у Кривељу даровао краљ Милан Обреновић

УХАПШЕНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА КРАЂУ ЦРКВЕНИХ ЗВОНА
БОР - Храм “Свете Тројице” у селу Велики Кривељ код Бора
обијен је недавно а провалници,
су однели три црквена звона укупне тежине око 200 килограма и
3.500 динара. Брзом акцијом борских полицајаца који су пресрели
возило, звона су убрзо после крађе пронађена.
Незадуго након тога, полиција је привела Б. Г. (36), због
сумње да је са још једном особом
обио цркву, односно починио кривично дело тешка крађа, и након
истека задржавања од 48 сати он
је спроведен Основном јавном тужилаштву у Бору.
Полиција је идентификовала и другог осумњиченог, против
кога је поднета кривична пријава у
редовном поступку.
Протојереј Ратко Тобић и
старешина храма „Свете Тројице“
у Кривељу је казао да су лопови
обили врата на северној страни
храма и тако провалили у унутрашњост цркве.
- Позвали су ме из СУП-а,
и казали да су у неком возилу пронашли звона. С обзиром да је на
сваком звону било изгравирано
име дародавца, одмах се знало да
су она из овога храма. У почетку
сам мислио да се неко шали, јер

никоме не би пало на памет да
тако нешто уради, међутим с обзиром да је позив био из полиције
одмах сам отишао у станицу и
видео да су то заиста звона из
храма „Свете Тројице“ – прича
Тобић.
Он наглашава да је реч о
првобитним, старим звонима из
1873. године, периода када је почела изградња храма.
- Звона су од бронзе, месинга, бакра. Изливена су у Вршцу
у тадашњој чувеној ливници „Ђорђе Бота и синови“. Дародавац
највећег звона тешког преко 100
килограма је краљ Милан Обреновић, а за остала два кмет који је у
то време био у том месту и мештани села Кривељ. Црква је реновирана и 1992 године су ова звона
скинута са звоника и остављена у
храму да служе као културно историјско благо овог светог места. Лопови су велико звоно вукли по
трави до капије уз помоћ појасева
из аута а остала два су вероватно
однели носећи их у рукама – додаје Тобић.
Ово је трећи случај скрнављења цркве у Кривељу.
- Пре шест, седам година
су са храма скинути бакарни олуци
у дужини више од 30 метара ду-

жине. Био је још један случај проваљивања у цркву и тада ништа
није однешено. Ово што се сада
догодило је незапамћен случај. Звона имају непроцењиву културну и
историјску вредност. Као свештеник и месни парох ове црквене општине осећам се веома болно и
тужно јер не могу да схватим да је
неко имао толико смелости и храбрости да овако нешто уради.
Молио бих све оне који су допри-

нели овоме чину да приступе покајању а да ово гнусно дело послужи свима као опомена како не
треба чинити и живети већ треба
свако себе да утемељи у Богу – закључује Тобић.
Изградња Храма Свете
Тројице у Кривељу започета је
1873 године и овај црквени објекат
је 2011. године прославио 130 година постојања.
Звона су враћена цркви. Д.К.

Родила прва трешња испод топионичког димњака

Најуспешнијима следује студијско путовање

Н А Ј Б О љ А И Л У С Т РА Ц И Ј А
ЧИСТОГ ВАЗД УХА У БОРУ

БИРАМО НАЈБОљЕ

БОР – У кругу нове топионице бакра у Бору родила је прва
трешња и то је најбољи доказ да је атмосфера како у кругу РТБ-а, тако и
у граду потпуно чиста и да у ваздуху нема сумпор-диоксида – рекао је
Благоје Спасковски, генерални директор Рударско-топионичарског басена
Бор, и појео први плод.
- Прошле године у кругу нове топионице бакра засађено је преко

200 садница воћа (трешања, вишања, кајсија, брескви, шљива, крушака
и јабука) и око 500 зимзелених јелки и бреза. Први плодови трешње,
кајсије и брескве већ су сазрели. Могу рећи да је трешња чак слађа од
оне на пијаци. Бујно зеленило, као и ово воће које је родило испод топионичког димњака најбољи су доказ да је ваздух у Бору чист и да више нема
сумпор-диоксида, ни у радном окружењу, ни у граду – нагласио је Спасковски.
Симболично или не, тек, трешња је родила баш на дан када је
пре тачно 55 година (7. јуна 1961.) председник ондашње Југославије Јосип
Броз Тито пустио у рад тада нову, сада већ стару топионицу бакра.

СОКОБАЊА - Са појавом првих сунчаних дана у Сокобању пристижу
и први туристи. Овдашња Организација за туризам и културу управо у овом периоду креће са припремом бројних манифестација и акција за све оне који посећују Сокобању. Једна од акција под називом “Бирамо најбоље” које ова
установа организује има за циљ унапређење сарадње са носиоцима туристичке
понуде, подизање нивоа квалитета туристичких и угоститељских услуга као и
мотивисање организација и појединаца. У оквиру ове акције комисија, коју формира Организација за туризам и културу, бира најбоље и најуспешније у седам
категорија.
Према речима Весне Крстић, стручног сарадника Организације за туризам и културу, ове године категорије су мало измењене у односу на предходне године тако да ће комисија бирати: најбољу туристичку агенцију,
најбољег станодавца, најбољи ресторан, најбољег угоститељског-туристичког
радника , најлепше двориште, удружење или појединац који даје допринос развоју туризма и најбољег госта.
Сви пунолетни грађани општине Сокобања као и туристи могу до петог
у месецу да дају своје предлоге а проглашење најбољих је 15. у месецу за
предходни месец. Акција траје од јуна до септембра а комисија по завршетку
бира најбоље за целу годину у свакој од седам категорија. Најуспешнији као
награду добијају студијско путовање.
М.Б.

8

ДРУШТВО

БРОЈ 195

Велико интересовање за обилазак Лазареве пећине

ПЕЋИНУ ПОСЕТИЛО ВИШЕ ОД 2000 љУДИ
БОР
Од
почетка
маја,више од 2000 људи, посетило
је Лазареву пећину, која је од тада
званично и отворена за туристе.
Интересовање туриста за обилазак
овог природног феномена је велико, будући да долазе посетиоци
из градова широм Србије и из иностранства.
- Цена улазнице је остала
непромењена и износи за појединачне посете 200 динара, за ученичке и студентске екскурзије 150.
Пећина је отворена за посетиоце
сваког дана, сем уторка, од 9 до 16
сати, од маја до краја октобра, а
уколико у најави имамо већу групу
посетилаца, пећину могу обићи и
уторком– рекао је Бора Станковић,
в.д.директор борске Туристичке организације.
Запослени у овдашњој Туристичкој организацији очекују већи
број туриста у односу на раније године, имајући у виду бољу саобраћајну доступност.
- Пуно тога новог је урађено у претходном периоду. Реконструисано је унутрашње осветљење пећине а рађено је и на уређењу спољашњег амбијента. На
платоу су офарбане ограде, замењени столови са клупама, извршена замена дасака на мосту,
постављена нова инфотабла. Про-

ЛЕГЕНДЕ
Легенда која се у Злоту преноси са колена на колено говори да
је пећина добила назив по кнезу Лазару, када су се остаци војске после
Косовског боја, склонили у пећину бежећи од Турака.. По предању,
друга верзија каже да је пећина добила име по хајдуку Лазару, који је
нападајући турске зулумћаре стекао непојмљиво богатство које је сакрио у пећину, за које се верује да и данас , почива негде дубоко у њеној
унутрашњости.

шле године је рађено на уређењу
пута од Бора до Злота, тако да је
боља и саобраћајна доступност до
пећине. Велико интересовање за
обилазак пећине исказано је и на
београдском Сајму туризма и до

сада је било посетилаца из многих
места из Србије и иностранства –
додаје Станковић.
Лепота овог природног бисера се огледа у интересантним
сталактитима и сталагмитима, пе-

ћинским стубовима, драперијама и
калцитним кадицама различитих
облика и величина.
У њој се налази и једно од
највећих станишта слепих мишева,
где се од 27 регистрованих врста
на Балкану, налази чак 24.
На уласку у пећину налази
се Улазна дворана. Туристи су одушевљени фонтаном жеља, у којој
се убацују новчићи, и по предању
жеље бивају испуњене.
У просторијама пећине
смештен је и кречњачки блок –
глава бизона , као и девојачка соба
у којој су по предању мештани
крили девојке од Турака. До ње
води низ слапова који су обликовани као степенице.
Према легенди, остаци
војске после Косовског боја склонили су се у пећину бежећи од Турака а као доказ да су се на том
месту хранили и боравили јесу
кости домаћих животиња, којих и
даље има по пећини.
Лазарева пећина се убраја
у најбогатије и једно од најзначајнијих археолошких налазишта, а
према спеолошким истраживањима и најдужа је у Србији. Заштићена је као споменик природе
прве категорије, а посетиоци имају
прилике и да обиђу и уживају у лепоти Лазаревог кањона.
Д.К.

Општина Неготин учествовала на Београдском манифесту

Одржана 55. манифестација „Сусрети села општине Бор“

КУЛТУРНИ И ТУРИСТИЧКИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ НЕГОТИНА

ПОБЕДНИК КУД „БАЊИЦА“
ИЗ КРИВЕљА

НЕГОТИН – Општина Неготин представила је на недавно одржаном великом фестивалу манифестација и дестинација, "Београдски манифест" на Калемегдану, своју богату културну и туристичку понуду, кроз фестивал “Мокрањчеви
дани”, богатство народних обичаја, јединствену винску туру и вина овог краја, али
и своје друге квалитете по којима су Неготин и Неготинска Крајина препознатљиви
у Србији.

Општину Неготин су на “Београдском манифесту”, организованом у оквиру 15 програмских целина и у два основна програмска сегмента, на сценама
“Традиционал” и “Култур шок”, представљали фестивал “Мокрањчеви дани”, рок
састав “Хурлеур”, један од најперспективнијих у последње време, али и културно
уметничко друштво “Стеван Мокрањац”, етно група Малине Јовановић и вокалне
солисткиње Слободанка Дана Петровић и Марија Стингић.
Ова манифестација је окупила бројне туристичке организације из целе
Србије, али и суседних земаља, које су на својим штандовима, презентовале
свака своју средину као идеалну дестинацију за одмор и туристичке авантуре. На
штанду Туристичке организације општине Неготин бројни посетиоци су могли да
се упознају са туристичком понудом коју овај крај источне Србије нуди, али и са
манифестацијама које су на републичкој сцени и те како синоним за Неготин.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

БОР - Победник овогодишње традиционалне 55. манифестације
„Сусрети села општине Бор“ је Културно уметничко друштво (КУД) Бањица из Кривеља. Према оцени стручног жирија, друго место деле КУД ови „Столе“ из Бучја и „Бранислав Нушић“ из Шарбановца, док је треће
место заузео КУД „Ђидо“ из Брестовца.
У оквиру програма овогодишње манифестације приказани су обичаји на тему гостопримство као и изложба о материјалној култури између
традиционалног и савременог.
Манифестација је почела 26. марта у Оштрељу чије је културно
уметничко друштво било победник прошле године. Први сусрет обележио
је наступ КУД -ова из Оштреља и Слатине, док је овогодишња завршна
смотра одржана у Злоту, где су додељене награде најбољим извођачима.
На овогодишњој манифестацији учествовало је 10 борских села
који су приказали народне игре и обичаје из свог краја.
На овогодишњим 55. „Сусретима села“ било је 20 сусрета.
Организатор манифестације је борски Центар за културу а покровитељ Општина Бор.
Д.К.

Једна од манифестација “Сусрети села”

