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СТРАНКА-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ-ИВИЦА ДАЧИЋ”

Асфалтом се пресвлачи не-
колико улица у граду, чији 
житељи већ дуже време 

чекају на асфалт. Вредност из-
ведених радова на пресвлачењу 
Улице Петра Мишића, у дужини 
од 165 метара, је 1.400.000 ди-

нара. За асфалтирање Улице 8. 
марта, у дужини од 140 метара, 
биће утрошено 1.300.000 дина-
ра, а за пресвлачење 60 метара 
у Бадњевској улици 500.000 
динара. За крпљење и пресвла-
чење асфалтом улица у граду, 

ове године, издвојено је близу 
седам милиона динара, а на це-
лој територији Општине 70 ми-
лиона динара.

У плану су и капиталне ин-
вестиције, реконструкције 
већих улица, Милинкове и 

Даничићеве улице, за коју је 
јавна набавка, коју је расписа-
ло Министарство привреде, у 
завршној фази. Идуће године 
планирана је реконструкција 
седам улица уз помоћ Ми-
нистарства привреде.

Постављен је асфалт на делу 
улице у насељу Растока, 

до магистралног пута Него-
тин – Кладово. У МЗ Малајница 
пресвучене су асфалтом чети-
ри деонице у дужини од 700 
метара, а у МЗ Штубик две ули-
це у дужини од 450 метара.

Санирају се четири најпро-
метније улице у МЗ Буковче, у 
укупној дужини од 550 метара. 

Асфалтом је пресвучена де-
оница државног пута Неготин 
– Речка, од кланице према МЗ 
Речка, у дужини од два кило-

метра.
Завршени су 

радови на асфал-
тирању платоа 
испред Дома кул-
туре у МЗ Речка. 

Асфалтиране су 
три деонице пута, које су биле 
у веома лошем стању, у МЗ Си-
коле.

Асфалтирана је друга де-
оница пута ка Рајцу, део др-
жавног пута IIА-169 Вељко-
во-Рогљево, у дужини од 4,2 
километра. 

Асфалтом су пресвучене две 
деонице, у укупној дужини од 
1.000 метара, у МЗ Плавна, 
према одељењу ОШ „Хајдук 
Вељко“ на Турији и у реону 
Кмпалунг. 

У Месној заједници Трњане 
асфалтирана је улица у дужини 

од 480 метара. 
Асфалтирана је улица 

која води до сеоске цркве 
и платоа испред храма у 
Месној заједници Србово. 

Асфалтирана је улица, 
у дужини од 700 метара, у 
Месној заједници Јасеница.

Почело је уређивање при-
обалног пута од Михајловца 
ка Кусјаку, у дужини од 950 
метара. 

У Милошеву су асфлатиране 
две улице, у укупној дужини 
од 550 метара. 

Упоредо са радовима на 
пресвлачењу асфалтом улица 
у месним заједницама, трају 
радови на насипавању и там-
понирању неасфалтираних 
улица на територији целе 
Општине. Тако је саниран пут 
у Слатини, као и пут ка гробљу 
у Видровцу.

Уређење Улица У градУ

асфалтирање 
широм општине
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Активисти Црвеног крста, у 
сарадњи са локалном само-

управом, поделили су пакете са 
храном и хигијенским потре-
пштинама најугроженијим 
ромским породицама у насељу 
Бели двор, као и суграђанима 
по списку који је направила 
Општина. Дистрибуирана по-
моћ наугроженијима садржи 
12 килограма различитих на-
мирница, уља, шећера, пирин-
ча, пасуља, разних конзерви 
и паковање од 10 килограма 
брашна, прашак, сапуне, пасте 
за зубе, четкице и средства за 
одржавање личне хигијене.

Активисти Црвеног крста 
Неготин поделили су хумани-

тарну помоћ и најугроженијим 
суграђанима у Месној заједни-
ци Прахово.

У Неготинској гимназији рекон-
струисани су тоалети који су 

били у веома лошем стању, из-
грађени још пре 30 година. 

Становници насеља Борска 
моћи ће да користе спортски те-
рен чије се уређење приводи 
крају. 

У оквиру радова на одржа-
вању јавне расвете, радници ЈКП 
„Бадњево“ поставили су осам но-
вих лампиона са натријумовим 
сијалицама од 150 вати у Улици 
Србе Јовановића. 

Саниран је кров на згради Ама-
терског културно-уметничког 
друштва „Флоричика“ у Јабуковцу. 

Радило се на покривању Светосав-
ског дома у Душановцу. Локална са-
моуправа учествовала је са 800.000 
динара, Српска православна црква са 
500.000 динара, а остатак средстава 
обезбедили су донатори.

Постављени су стубићи на улазу 
у централну пешачку зону, у циљу 
заштите грађана који користе шета-
лиште. Постављено је 65 стубића, а 
радове изводи ЈКП „Бадњево“.

Настављени су радови и 
на изградњи канализа-

ционе мреже, које изводи ЈКП 
„Бадњево“. Ове године за 
радове, из буџета Општине, 

издвојено 13.824.418 дина-
ра, а за наставак изградње 
водоводне мреже 3.798.780 
динара.

Изведени су радови на 
одвајању фекалне 
од кишне канали-
зације, како би се 
отклонио проблем 
повећања нивоа 
воде у мрежи при 
великим падавина-
ма. Радови се финан-
сирају из општин-

ског буџета, а предвиђено је 
и прикључење Здравственог 
центра Неготин на постојећу 
канализациону мрежу.

Реконструисан је одводни 
канал у насељу Радујевачки 
пут, као и водоводна мрежа у 
Душановцу.

ново лице неготина

реконстрУкција 
канализације

Активисти Повереништва ОО СНС Неготин, у парку код згра-
де „Дунав осигурања“, спровели су акцију уређења споме-

ника омладини, који је руиниран што због утицаја временских 
прилика, што због графита неодговорних појединаца.

Одржан је караван „Дух 
младости“, манифеста-

ција чији је циљ промоција 
дуалног образовања, коју је 
подржала и Општина Него-
тин. У оквиру каравана пред-
ставила се Пољопривредна 
школа „Буково“, прва школа у 
нашој Општини која ради по 
новом систему.  Ученици који 
су уписали смер пољопри-
вредни техничар, дуално об-
разовање обављају у преду-
зећима „Еликсир“, „НТС Фуд“, 
винарији, пекари, млекари 
„Матаљ“...

У оквиру Дечије недеље и 
Дана отворених врата, пред-

седник Општине Владимир Ве-
личковић, заједно са Драганом 
Бердићем, чланом Већа заду-
женим за спорт, организовали 
су пријем за ученике основних 
и средњих школа и малишане 

из Предшколске 
установе „Пчели-
ца“. 

Приводе се 
крају радови на 
уређењу крова 
и фасаде згра-
де ОШ „Стеван 
Мокрањац“ у Ко-
бишници, што је 
једна од највећих 
инвестиција у об-
разовању у овој 

години, за коју је из буџета 
локалне самоуправе издвоје-
но 5.850.000 динара. Локал-
на самоуправа је у 2017. го-
дини за основно образовање 

издвојила 116.480.000 дина-
ра, а за средње 26.095.000 
динара.

Од радова у школама, поред 
текућих у кобишничкој школи 
и Неготинској гимназији, ради 
се и фасада ОШ „12. септем-
бар“, купљен је котао за ОШ 
„Момчило Ранковић“ у Рајцу, 
замењена је столарија у ОШ 
„Вук Караџић“. У току је јавна 
набавака за уређење тоалета у 
Техничкој школи, а представ-
ници локалне самоуправе раз-
говарали су са директорима 
свих основних и средњих шко-
ла о приоритетима за идућу 
годину.

Улагање У образовање

помоћ за најУгроженије 
породице

обнова споменика
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Омладина ОО СНС Неготин, трећу 
годину заредом, обележила је Де-

чију недељу. У центру града, дружи-
ли су се, цртали и играли са најмлађим 
суграђанима и упознали их са дечијим 
правима. Малим поклонима, балонима, 
слаткишима, свескама и бојицама улеп-
шали су деци дан.

Коалиција Српске напредне странке 
и Социјалистичке партије Србије 

прва је предала листу за предстојеће 
превремене изборе, који ће у Општини 

Неготин бити одржани 24. децембра. 
Реч је о заједничкој изборној листи 
„Александар Вучић-Српска напред-
на странка-Социјалистичка партија 

Србије-Ивица Дачић“ са именима 45 
кандидата за одборника: 34 канди-
дата испред СНС , 9 испред СПС и по 
један испред ПУПС и Влашке странке.

предаја листе

Владимир Величковић, 
председник Општине Не-

готин, и Далибор Машић, члан 
Општинског већа задужен за 
спорт и омладину, обишли су 
Халу спортова у којој је поста-
вљена нова подлога.
„Постављена је најквалитет-
нија монтажно-демонтаж-
на подлога на тржишту, та-
рафлеx, са гаранацијом од 30 
година, уз санацију хидрои-
золације. Наша хала једна је 
од ретких у Србији која има 
овакву подлогу. Набављени 
су и нови, савремени кошеви, 
а стари ће бити постављени 
на терене у насељу Цвећара“, 
каже Величковић.

нова подлога У Хали спортова

дрУжење са 
малишанима


