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УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА

МИЛИСАВ РАТОПЕКИЋ 
НОВИ ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ВЕЋНИЦИ УСВОЈИЛИ ИЗВЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА

У Мајданпеку одржана седница СО

На седници СО изабрано ново руководство
Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

МАЈДАНПЕК - Друга јулска седница СО Мајданпек обележена је 
првим овогодишњим ребалансом буџета којим су усклађени приходи и 
трошкови, будући да су у одређеној мери повећана издвајања према про-
грамима, подршке рађању и родитељству, здравствене заштите, спорта, из-
двајања по уговорима и друго. Планирани приходи од милијарду 20 мили-
она динара нису довољни да покрију све предвиђене расходе, тако да ће 
дефицит од 94,9 милиона динара бити покривен нераспоређеним делом 
прихода оствареним у прошлој години.

Ово заседање општинског парламента почело је усвајањем заврш-
ног рачуна буџета општине Мајданпек за прошлу годину која је завршена 
плусом од 95 милиона динара, а затим и Одлуком о ребалансу буџета за ову 

КЛАДОВО - Након оставке Ра-
дисава Чучулановића досадашњег 
председника општине Кладово на 
ту функцију изабран је Милисав Ра-
топекић (69) пензионер из Мале Вр-
бице са изборне листе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“. Досадашњи 
помоћник председника општине Кла-
дово, обављао је функције заменика 
председника општине и председника 
СО Кладово, има богато политичко и 
радно искуство и како каже, не пла-
ши се изазова, јер жели да општина 
Кладово постане боље место за жи-
вот свих грађана.

-Три су правца развоја општи-
не Кладово, пољопривреда,туризам и мала привреда, али ако нема људи, 
ко то може спровести у дело. Све што будемо радили биће у интересу грађа-
на, а крајњи ефекат је развој општине Кладово-поручио је са скупштинске 
говорнице Милисав Ратопекић.

-Одборници СНС деловањем у скупштини општине Кладово залажу 
се за просперитет те подунавске општине порука је скупштинске већине и 
то је разлог зашто смо преложили Ратопекића за председника општине Кла-
дово- казао је Анђелко Думељић, шеф одборничке групе СНС у СО Кладово.

Одборничка већина за заменика председника општине Кладо-
во изабрала је Милену Велишић Божановић из СНС, али и осам чланова 
Општинског већа у чијем саставу су Мирослав Јонашковић,Мирко Попоња-
ковић,Стеван Тодоровић,Мирко Гавриловић,Слађана Виорикић,Сања Мар-
ковић-Суханек, Богосав Белић (СНС) и Миодраг Савић (СПС).У раду седни-
ци учествовало је 28 одборника колико их је у скупштинским клупама,за 
обједињену лису гласала су 24, а против су била 4 одборника из клуба ДС-
СДС. М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Извршење буџета Општине Књажевац за првих шест 
месеци ове године била је једна од најважнијих тема седнице Општинског 
већа.

О оствареним приходима и расходима од јануара до јуна ове године 
говорила је Анкица Марковић, шеф Одељења за буџет и финансије.

До извесних проблема у вези трансфера средстава из Републике до-
шло је због блокаде рачуна појединих месних заједница, али, како је рече-
но на седници, очекује се да ти проблеми буду решени до средине наред-
не недеље.

Општински већници разматрали су и усвојили измене и допуне Про-
грама унапређења безбедности саобраћаја, више предлога закључака о 
одобрењу средстава појединим месним заједницама, одлучивали о захте-
вима грађана за доделу помоћи и усвојили више закључака и решења из 
свог делокруга рада.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

годину. Предлог одлуке о проширеним правима и услугама у области со-
цијалне застите, као и Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на 
теритирији општине, прихваћени су без дискусије, а образована је Комисија 
за планове, те усвојена Одлука о држању домаћих животиња, уз опаску да 
за примену тих прописа треба створити услове кроз рад одговарајућих ко-
муналних служби. Предлог решења о усвајању извештаја о реализацији го-
дишњег програма Народне библиотеке Мајданпек, као и Предлог решења 
о усвајању извештаја о пословању ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
за прошлу годину, као и ЈП за стамбене услуге усвојени су без дискусије. 
Дата је сагласност на измене програма пословања ЈП “Водовод” Мајданпек, 
а одборник Драган Манојловић имао је примедби на квалитет одржавања 
гробља. Предлог одлуке о поверавању превоза путника у јавном градском 
и приградском саобраћају и предлог решења о давању сагласности на Ста-
тут ПУ “Марија Мунћан”, као и на измене и допуне предшколског програма, 
усвојени су без примедби. Тако је усвојен и предлог одлуке о боравишној 
такси која ће убудуће коштати 70 динара, као и одлуке о измени одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите и формирању јединице 
ЦЗ опште намене за територију општине Мајданпек. Предлог одлуке о мак-
сималном броју запослених на неодређено време у систему локалне само-
управе за прошлу годину, такође није био разлог да се неко од одборни-
ка појави за говорницом, а измењен је Статут ЈП за грађевинско земљиште 
и путеве, као и ЈКП “Доњи Милановац”, а везано за прерасподелу послова 
и запослених у делу општине, а у складу са тим и измене програма посло-
вања ових предузећа за текућу годину. Одборници СО Мајданпек усвоји-
ли и низ кадровских решења, пре свега у школским одборима овдашњих 
образовних установа, док је Јасмина Стефановић именована за овлашће-
но лице Фондације за локални економски развој на период од годину дана.
 И.Ћ.
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ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 
39 МИЛИОНА ДИНАРА

Подржан заједнички пројекат општина Борског округа

НОВА ЗВАЊА ДОНОСЕ 
И ВЕЋЕ ЗАРАДЕ

ЗА ШКОЛАРЦЕ 
350.000 ДИНАРА

Одржана 10. седница Општинског већа у Бору

У Кладову награђени најбољи ученици и наставници

ДРУШТВО

БОР-МАЈДАНПЕК-НЕГОТИН-КЛАДОВО - У оквиру Програма подрш-
ке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2018.
годину заједничком пројекту општина Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово 
додељено je 39 милиона динара бесповратних средстава, која ће ове ло-
калне самоуправе употребити за уређење предшколских установа. Тим по-
водом је у Палати Србије ове недеље за 30 општинама и градовима, угово-
ре свечано уручила Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља 
задужена за демографију и популациону политику. Испред општине Бор 
уговор вредан нешто више од девет милиона динара примио је Добри-
ца Ђурић,члан Општинског већа задужен за област социјалне заштите и 
друштвене бриге о деци. 

Испред општине Неготин уговор од близу 12 милиона динара,преу-
зела је Мерлина Селенић,заменица председника општине. Уговор од ско-
ро пет милиона динара испред општине Мајданпек примио је Славиша Бо-
жиновић, председник СО Мајданпек, док је Милена Велишић-Божановић, 
заменица председника општине Кладово у ту подунавску општину донела 
уговор од близу шест милиона динара.

Укупна вредност пројекта општине Бор износи 11 милиона и 415 
хиљада динара, док је учешће локалне самоуправе 2,3 милиона.

-Највећи део средстава биће уложен у замену столарије на једном 
од објеката у ПУ „Бамби“, док је остатак од нешто више од милион динара 

БОР - Чланови Општинског већа у Бору одржали су прошле недеље 
последњу седницу овог тела под тим називом, јер је изменама и допуна-
ма Закона о територијалној организацији Бор недавно добио статус града. 
Одборници скупштине општине Бор ће на седници локалног парламента 
која је заказана за петак 27. јул постати одборници Скупштине града, пред-
седник општине-градоначелник, а општинска управа-градска управа. Осим 
предлога о променама и изменама Статута општине Бор пред одборницима 
ће се наћи и Предлог Одлуке о платама и другим примањима за изабрана и 
постављена лица у органима града Бора, као и за комплетну градску управу.

- Плате свих запослених у нашој општини ће бити као и у свим дру-
гим градовима у Србији и биће увећане према Закону о зарадама. Запос-
ленима са високом стручном спремом следи највеће увећање, затим са ви-
шом, а најмање са средњом и неквалификованом стручном спремом, рекао 
је будући градоначелник Александар Миликић.

Градске функционере, очекују, повећана примања, за 10 до 15 од-
сто, а Миликић је додао да ће овом статусном променом и грађани Бора 
осетити бољитак.

-Добијањем статуса града биће увећан и трансфер из Републике, дру-
гачија организација унутар градске управе, имаћемо веће могућности ко-
ришћења државне помоћи, учешћа у пројектима, као и све остало у складу 
са Законом о територијалној организацији и Законом о буџетском систе-
му- рекао је Миликић.

Иако грађани брину да статус града не донесе и нове намете на њи-
хов кућни буџет, попупут оснивања комуналне полиције и Паркинг серви-
са, Миликић тврди да до тога неће доћи.

-Ако желимо да уведемо Паркинг сервис, прво морамо да уведе-
мо паркинг зоне и локације. Што се тиче комуналне полиције, сматрам да 
је садашња комунална инспекција довољна Бору и да град неће користи-
ти позицију како би се вршио неки репресиван притисак на своје грађане 
-закључио је Миликић. М.М.

КЛАДОВО - Локална самоуправа и ове године наградила је најбоље 
основце и средњошколце, учеснике републичких такмичења, вуковце и 
ученике генерације. Тај епитет у градској основној школи понео је Вељко 
Биџић, а у основној музичкој школи “Константин Бабић” најбољи је Јован 
Томић. Значајне резултате током школовања забележили су и основци из 
сеоских срединa Мартин Миленковић ученик генерације ОШ “Љубица Јо-
вановић Радосављевић” Подвршка и Тијана Матејевић ученица генерација 
у ОШ “Светозар Радић” Текија. У две средње школе ђаци су били марљи-
ви, за такво ангажовање нису изостала признања новчана награда у изно-
су од по 10.000 динара и лап-топ, а награде су добили ученици генерације 
Катарина Калиновић СШ”Свети Сава” и Јован Букатаревић Техничка школа.

- Школарци у нашем крају су нас навикли на континуитет успеха и 
достојно Кладово представљају широм Србије.То нас обавезује, да им се за 
уложени труд захвалимо. Надам се да ће те тако и даље наставити - иста-
као је Радисав Чучулановић.

На свечаности у реновираном холу објекта “Б” у ОШ “Вук Караџић” 
најбољим школарцима и њиховим наставницима уручену су новчане на-
граде у износу од по пет, док су ученици генерације добили по 10.000 ди-
нара. За ту намену локална самоуправа определила је 350.000 динара, јер 
је награђено 48 ђака и 18 наставника. М.Р.

планиран за предавања по разним темама и едукације, што је уједно и био 
један од услова по јавном позиву на коме смо заједнички наступили са још 
три општиине у нашем округу-каже Добрица Ђурић, члан борског Општин-
ског већа. Општина Неготин ће добијени новац као и сопствена средства 
од близу три милиона динара, такође употребити за замену свих стаклених 
површинана на новој згради предшколске установе „Пчелица“.

Општина Мајданпек ће средства искористити за набавку опреме, док 
ће Кладово проширити вртић.

Ово је једна од мера која ће свакако добро доћи у борби против 
“беле куге“, која је у великој мери присутна како у Тимочкој Крајини, тако и 
у општинама Борског округа. М.М.

Фото: општина Кладово
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СПОЈ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ
Етно-фестивал у Кладову испунио мисију

КЛАДОВО - У 13. Издању сабора народног стваралаштва 
током три фестивалска дана у “ Улици старих заната “ на више 
од 120 штандова били су приказани ткани, хеклани, плетени,ве-
зени, али и други предмети настали у домаћој радиности уз ко-
ришћење старих заната. Утисак посетилаца је да се мирис ста-
рине ширио главном градском улицом у коју су стигли чувари 
народне баштине из готово свих крајева Србије, али и из Маке-
доније, Републике Српске, Бугарске и Румуније. Етно-сабори су 
најбоље место за презентацију рукорада и фолклорне башти-
не на којима доминира богатство различитости.

- Овакве приредбе афирмишу традицију наших крајева, 
која лагано пада у заборав. Јапанци имају јапанке, а србијан-

ци опанке- казао је Славиша Ивановић, опанчар 
из Јагодине у чијиј радионици је направљен џи-
новски српски опанак дужине 205 центиметара 
и који осим обуће израђује и традиционалне на-
родне ношње. Спој традиције и културе, били су 
и ове године заштитни знак етно манифестације 
која је испунила очекивања посетилаца, а њих је 
било око десетак хиљада прве су процене орга-
низатора. Овде се осим на српском, румунском 
и бугарском, комуницирало и на данском, швед-
ском, немачком и ко зна на ком још језику, за-
хваљујући и нашим сународницима који живе и 
раде далеко од родног краја, а процена је да је 
око 8000 Кладовљана расуто свуда по белом све-
ту. - Задовољни смо што смо успели да испунимо 
очекивања свих учесника од излагача до посе-
тилаца и звезда са естраде. То нас радује и оба-

везује да наредни етно-фестивал буде још бољи и разноврс-
нији- истакао је Давид Ђурђевић, директор ТОО Кладово. На 
бранику традиције била су и културно-уметничка друштва која 

су се представила фолклорном традицијом крајева из којих 
долазе. Општи је утисак да је етно-фестивал, поново био нај-
бољи промотер туристичке понуде кладовског краја, дестина-
ције која постаје веома интересантна за пробирљиву туристич-
ку клијентелу. Ову констатацију потврђује податак да су само 
у јулу хотели “Ђердап” и “Аквастар” имали око 10.000 ноћења. 
Ни овог јула на етно - фестивалу није се могло без “кладовског 
котлића “, такмичење у кувању рибље чорбе. Упркос тропској 
температури традицији није изневерена, одозго врелина, одо-
здо греје ватра, у средини котлић , а њему што више врста риба, 
то боља чорба. - Седам врста риба, од сома до смуђа и пер-
шун старински који се користи само за кување рибље чорбе- 
одао нам је делић кулинарске тајне Мирослав Лолић један од 
13 кувара колико их се надметало у спремању рибље чорбе. 
На крају су сви победници, а у квалитет чорбе уверили су се 
и посетиоци као дегустатори. Без котлића и рибље чорбе ен-
то-фест не би био то што јесте, а расположене гледаоце током 
три вечери су забављали Галија, Жељко Самарџић и Тропико 
бенд.То је допринело да топле јулске ноћи у Кладову буду ис-
пуњене песмом и игром,док су се преплитали шумови тала-
са велике реке и акорди музике, која је додатно оплеменила 
13.издање приредбе посвећене етно традицији.

 М.Р.



БРОЈ 301 5СИНДИКАТ

САМО ЗДРАВ РАДНИК, У ЗДРАВОМ 
ОКРУЖЕЊУ ДАЋЕ ВЕЋИ ДОПРИНОС!

ВИШЕ ПАЖЊЕ БЗР

Када је 2001.године отворена Канцеларија америчког Центра 
солидарности у Србији, фокус активности првих пет година био је ус-
мерен на социјални дијалог уз учешће две репрезентативне синдикал-
не централе, представника релевантних министарстава и Уније посло-
даваца, те посебно у секторима грађевинарства, здравства, метала… 
У последње две и по године програм Центра солидарности у Србији 
усмерен је на здравље и безбедност на раду у циљу оспособљавања 
синдикалних активиста, подршку у превентиви и сарадњи са надлеж-
ним институцијама, организовању и комуникацији у области БЗР. По-
ред радионица које се реализују у Београду којима се јача тим и ства-
ра мрежа синдикалних активиста, активности се реализују и у Нишу, 
Новом Саду, Мајданпеку, Панчеву, Суботици и Шапцу.

Како је истакао Лори Клеменс, директор Националног про-
грама, активности су усмерене на законодавни оквир који је фокуси-
ран и на специфичне области, те упознавање са најбољим праксама 
у области БЗР. Од самог почетка спровођења Програма постоји снаж-
на подршка Управе за здравље и безбедност на раду, као и Инспек-

тората за рад. Учесници радиони-
ца прошли су захтеван програм 
– од сондирања стања у области 
БЗР, законодавства, преко акта о про-
цени ризика, улоге медицине рада до 
сарадње са иституцијама и јачања уло-
ге синдиката у инспекцијском надзору.

У циљу упознавања са најбољим 
праксама и законодавним решењима 
на радионицама су као излагачи уче-
ствовали представници аустријских и 
словачких синдиката, а приказани су 
најбољи примери практичне приме-
не и високих стандарда БЗР попут “Руд-
ника” из Рудника, добитника европске 
награде за 2016/17. годину у овој обла-

сти, те пример пиваре “Хаинекен” и “Инсе”, где су синдикати или лица за-
дужена за БЗР добили национална признања “28.април” које додељује Ми-
нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поводом 
Међународног дана БЗР.

Веома је значајно што је у програм укључен и Мајданпек, не само са 
аспекта безбедности и здравља на раду, већ и због заштите животне сре-
дине, очувања јавног здравља, свега оног што је важно за раднике, грађа-
не и друштво у целини. Јер, ово није само питање синдиката, већ и поди-
зање свеукупне свести о очувању животне околине, спровођењу свих мера 
и стандарда безбедности и здравља на раду и посебно заштити здравља, о 
чему се често недовољно води рачуна. У трци за профитом често се забо-
равља на овај тако важан сегмент свакодневног живота. Само здрав рад-
ник на здравом радном месту и у здравом окружењу може дати највећи 
допринос.

Значај Програма безбедности и здравља на раду који се спроводи 
уз подршку Центра солидарности је и што се у пракси остварује добра са-
радња између две синдикалне централе – СССС и УГС “Независност”, како 
на националном тако и на локалном нивоу, а преношењем позитивних при-
мера, искустава оних који су успели да “искораче напред” и остваре нешто 
више по питању здравља и безбедности на раду, показује се да је тако неш-
то могуће и у нашој средини, уз добру вољу, активност и посвећеност циљу, 
да нам радна средина буде безбеднија, а радник здравији и задовољнији…. 

Амерички центар солидарно-
сти је члан AFL – CIO, америчке 
синдикалне централе. Његова ми-
сија је усмерена на пружање под-
ршке радницима и синдикатима 
широм света у стицању вештина у 
оквиру социјалног дијалога, 
здравља и безбедности на раду, 
побољшању услова рада усмере-
них на јачање глобалног раднич-
ког покрета. Остварује програме у 
више од 60 земаља, а у региону За-
падног Балкана активан је у Ср-
бији, Босни и Херцеговини, Црној 
Гори и Албанији.

У оквиру програма обуке активиста у области безбедности и здравља на раду, који спроводе Уједињени грански синдикати 
НЕЗАВИСНОСТ и Савез самосталних синдиката Србије, у сарадњи са Центром за солидарност Америчке федерације синдиката 

AFL-CIO у Београду и шест градова Србије одржавају се радионице

МАЈДАНПЕК - Две најновије радионице у оквиру програма 
обуке активиста у области безбедности и здравља на раду, 

који спроводе Уједињени грански синдикати Независност и 
Савез самосталних синдиката Србије, у сарадњи са Центром за 
солидарност Америчке федерације синдиката AFL-CIO, одржане су 
у Мајданпеку. Изражавајући задовољство због указаног поверења, 
као признања за досадашњи рад и активност и могућности да 
актуелним едукацијама буду обухваћени синдикални представници 
и активисти овог подручја, Дејан Матејевић, председник ОВССС за 
општине Мајданпек, Кладово и Неготин: - Интересовање је велико. 
Моја идеја је била да ове теме приближимо нашим колегама. 
У синдикалном раду се нисмо довољно обазирали на област 
безбедност и здравље на раду. То смо некако увек препуштали 
другим и доживљавали као пратеће питање и акт који се везује 
за колективни уговор.”- наводи Матејевић и додаје: - На овим 
радионицама смо се уверили да је потребно да безбедности и 
здрављу на раду посветимо далеко више пажње, а да питања 
сагледавамо у светлу свих законских решења, а не само 
најважнијих.”

ОВ ССС за општине Мајданпек, Кладово и Неготин један од домаћина радионица

Текстови су настали у оквиру пројекта уз подршку Центра солидарности AFL-CIO
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ство говори да те службе финансирају послодавци, али у Србији, на 
жалост, нису заинтересовани, односно, економски снажни за такве 
подухвате. Општина Мајданпек би, међутим, кроз програм примар-
не здравствене заштите можда могла да се део средстава усмери за 
службу медицине рада, предложено је овом приликом.

О јавном здрављу и здрављу радника у региону, најчешћим 
професионалним обољењима у Мајданпеку, говорио је др Драган 

Фудуловић, дугогодишњи директор Здравствене установе који је 
низ година радио у СМР. Тему је обрадио на основу занимљиве ана-
лизе података везано за Рудник бакра Мајданпек и радно место во-
зача тешких возила. Истакао је да код њих нису најчешћа обољења 
органа за дисање, већ обољења коштано зглобног система. Говорио 
је о факторима ризика и обољевања, превенцији, статистици повре-
да на раду, изворима повреда, учесталости, њиховој локализацији 
по органским системима, узроцима, средствима заштите. 

Овај текст и фотографија преузети су из листа “Колектив”

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

О ЗДРАВЉУ И БЕЗБЕДНОСТИ НА 
РАДУ И МЕДИЦИНИ РАДА

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је на тему “Акт о процени ризика” 
почетком јула одржана и друга радионица за синдикалне представ-
нике и активисте борског округа у оквиру другог циклуса пројекта 
усмереног на обуку запослених и синдикалних активиста о здрављу 
и безбедности на раду који спроводе Савез самосталних синдика-
та Србије и УГС “Независност” уз подршку Америчког центра за рад-
ничку солидарност.

Тематски, ова радионица се надовезала на претходне, а о про-
цени ризика говорило се у циљу сагледавања могућности за развој 
и унапређење сарадње између синдиката и Инспектората за рад у 
надзору безбедности и здравља на раду. Предавачи, Маја Илић, 

начелница Одељења за студијско аналитичке послове Инспекто-
рата за рад и др Драган Фудуловић, дугогодишњи директор Дома 
здравља “Др Верољуб Цакић” Мајданпек успели су да оснаже учес-
нике за будуће ангажовање у овој области, истичући да је у про-
цес израде Акта о процени ризика, све мање укључена медицина 
рада, која као служба слаби, а као 
специјалност “изумире”, па се по-
сао поверава инситутима и дру-
гим специјализованим установа-
ма. Сама тема обрађена са аспекта 
рада у флотацији РБМ-а која као 
посебна целина у саставу РБМ-а 
послује од 1977. уз фокус на ути-
цај буке. 

Дискусија је отворила број-
на питања, па и зашто се пожурило 
са доношењем законских решења 
за чију примену су потребни фон-
дови државе који нису створени, 
а када треба решавати последице 
актуелних законских решења са 
аспекта радника, у случају инвалидности и сл. Могућности за раз-
вој сарадње између Инспектората за рад и синдиката у надзору 
безбедности и здравља на раду су бројне, а обе стране изразиле 
су спремност да је даље унапређују. Кроз радионичарски рад који 
је уследио након предавања, показала се сва драгоценост овак-
вих едукација.

Радионица за синдикалне представнике и активисте из борског округа

Радионица у организацији ОВ ССС за општине Мајданпек, Кладово и Неготин

Преглед идентификованих ри-
зика у различитим секторима: У 
Србији 243 инспектора рада анга-
жовано је у просеку на нешто више 
од 1600 субјеката. У прошлој годи-
ни обављена су 53.424 инспек-
цијска надзора, а највише из обла-
сти радних односа. Петина 
контролисаних послодаваца није 
поштовала обавезе, тако је, поред 
осталог, 22.411 лица затечено на 
фактичком раду на црно, а од њих 
21.171 засновало одмах радни од-
нос. 

Од 919 повреда на раду, 23 
било је, на жалост, са смртним ис-
ходом.

МАЈДАНПЕК - У оквиру другог циклуса пројекта усмереног на 
обуку запослених и синдикалних активиста о здрављу и безбедно-
сти на раду који заједнички реализују Савез самосталних синдика-
та Србије и УГС “Независност” уз подршку Америчког центра за 
радничку солидарност у Мајданпеку је крајем маја у организа-
цији ОВ СССС за општине Мајданпек, Кладово и Неготин одржа-
на радионица за синдикалне представнике из Борског округа. 

“После седам радионица које су од 2016. године одржа-
не у Београду, даља обука у оквиру БЗР организована је у још 
шест градова. Међу њима се поред Ниша, Новог Сада, Панче-
ва, Суботице и Шапца, нашао, не случајно и Мајданпек,” – истак-
ла је Драгана Петковић Гајић, из МО ВССС. “Здравље и безбед-
ност на раду и медицина рада, интегрисање медицине рада у 
систем безбедности и здравља на раду, листе професионал-
них обољења и проблеми са којима се медицина рада суоча-
ва”, била је тема о којој је говорио проф др Јовица Јовановић, 
са Медицинског факултета у Нишу. 

У модерираној дискусији о проблемима здравља радни-
ка и улози медицине рада, са циљем да се смање негативне по-
следице по здравље и безбедност на радним местима и смањи мо-
гућност повреде, закључено је да је потребан већи ниво сарадње 
свих субјеката. И синдикати, послодавци, запослени и инспекције 
рада, кроз сталну сарадњу, размену искустава, низ превентивних 
активности и наравно, континуирано образовање морају радити на 
том плану. 

Наглашена је потреба да се ревитализује и “врати запослени-
ма”, служба медицине рада која више није на буџету, Европско иску-

Негативне последице се могу смањити у координираној акцији 
синдиката, послодаваца, запослених и инспекције рада. – Служ-
бу медицине рада која није на буџетском финансирању, а у Ев-
ропи је финансирају послодавци, треба “вратити запосленима”

Текстови су настали у оквиру пројекта уз подршку Центра солидарности AFL-CIO
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КАДИБОГАЗ – ГРАНИЦА 
СПАЈА НАРОДЕ

ТРАДИЦИЈА НА 
ПРВОМ МЕСТУ

У Неготину одржан дводневни Сајам сувенира и старих заната 

ФЕСТИВАЛ ПИВА И ДОБРЕ МУЗИКЕ

ДОГАЂАЈИ
У Сокобањи одржан трећи Грин харт фестивал

СОКОБАЊА - Протеклог викенда у Сокобањи је одржан трећи Грин харт 
фест. У три вечери на бини испред „Милошевог конака” одржано је девет концера-
та. Фестивал је, у петак, отворио Драгољуб Ђуричић и бубњари, након њих насту-
пила је група ЕКВ трибјут, а први фестивалски дан затворила је група Иплеј. Дру-
гог дана на главој бини све присутне су, до један сат иза поноћи, забављале групе 
Попечитељи, Црвени картон и Ритам нереда, а за све љубитеље хаус музике на ба-
скет терену поред школе наступили су ди џејеви. У недељу, завршног фестиваског 
дана, ни кишовито време није успело да поквари атмосферу коју су направиле гру-
пе Атомско склониште, Неверне бебе и Кербер. Паралелно са фестивалом, по дру-
ги пут, одржан је и фестивал занатског пива и једанаести мото скуп. 

„Ово је смисао једног фестивала, да имате више догађаја на више резличи-
тих позиција. Све време трајања фестивала било је доста људи и на мото скупу и на 
фестивалу занатског пива, а не само испред главног стејџа за време трајања кон-
церата” каже Љубинко Миленковић, директор ТОСБ-а.

У оквиру прве вечери овогодишњег Грин харт феста наступио је Драгољуб 
Ђуричић са својим бубњарима. Њихов наступ је отворио фестивал, а још за време 
тонске пробе публика је сјајно реаговала на ритам који се чуо са главног стејџа. „Ми 
бубњари смо као весници кад нешто почиње, кад се нешто отвара ми смо први. Оно 
што могу да обећам је да ће фестивал почети у добром ритму” рекао нам је Ђури-
чић непосредно пре свог наступа. Друге вечери фестивала, поред групе Попечи-
тељи и групе Ритам нереда сјајан концерт одржала је и група „Црвени картон“. Мно-
гобројна публика је око два сата уживала у хитовима овог бенда, који је и протекле 
године наступао у оквиру овог фестивала. „Концерт је био феноменалан, уживали 
смо у атмосфери коју нам је публика враћала“, каже Стеван Павловић гитариста и 
композитор групе Црвени картон. „Ми смо бенд који је у предходних годину дана 
имао око 90 концерата, наступили смо на 20 фестивала, али иако смо из Крушевца 
нама је Сокобања као друга кућа и увек се радо одазивамо позиву да свирамо код 
вас“, додаје Павловић. Завршне вечери фестивала наступили су Електрични орга-

КЊАЖЕВАЦ - На граничној линији између Новог Корита са српске и Сала-
ша са бугарске стране одржан је традиционални Сабор на Кадибогазу, осамнаести 
по реду од обнављања манифестације 2001. године; представници општина Бе-
лоградчик и Књажевац и овом приликом истакли су потребу отварања граничног 
прелаза на Кадибогазу чиме би се на виши ниво подигла сарадња братских општи-
на и народа.

Сходно традицији, Сабор је почео заједничком службом црквених великодо-
стојника Бугарске и Српске православне цркве, који су благословили саму манифе-
стацију и све њене учеснике. Присутне су поздравили челници општина Белоград-
чик и Књажевац. Сабор на Кадибогазу је манифестација међународне сарадње од 
изузетне важности за општину Књажевац, каже Милан Ђокић, председник општине.

Велика ми је част што сам данас на овом месту и што могу да вас поздравим 
у име Белоградчика. Број људи са обе стране границе окупљен током тродневног 
Сабора најбољи је доказ оправданости његовог постојања, рекао је, поздрављајући 
учеснике Сабора Борис Николов, кмет општине Белоградчик.

Овогодишњи Сабор на Кадибогазу била је прилика за уручење пригодних 
признања појединцима који су минулих година дали огроман допринос очувању и 
унапређењу ове манифестације. Међу награђенима је био и Владан Радовановић, 
председник Организационог одбора Сабора.

Више од пола милиона грађана који су у протеклих 18 година посетили Сајам 
најбољи су доказ оправданости напора да се на овом месту коначно изгради међу-
државни гранични прелаз. Завршетак тог пројекта, започетог далеке 1991. и зва-
нично ратификованог 2007. године, а у међувремену, 2014. присуствовали смо и по-
лагању камена темељца, очекује се у некој од наредних година. До тада ће Сабор, 
као што је било и ове године, послужити као прилика за сусрете, дружење и трго-
вину пријатеља са бугарске и српске стране границе. Прилика коју је током викен-
да, по устаљеном дугогодишњем обичају, искористило више хиљада посетилаца.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

НЕГОТИН - Дводневна продајно изложбена манифестација Сајам сувенира 
и старих заната, један је од најатрактивнијих садржаја туристичке понуде неготин-
ског краја који промовише старе обичаје, занате, етно трпезу, песму, игру и друге 
специфичности вековима стваране у источној Србији.

Посетиоци су били у прилици да уживају у својеврсној продајној изложби 
разноврсног накита, аутентичних сувенира, али и у предметима од дрвета, које у 
домаћој радиности, разним техникама, постају права мала уметничка дела. На 40 
штандова ни овога пута нису изостале ни кутије рађене салветном техником, накит 
од разних материјала, грнчарија, магнети...

Туристичка организација општине Неготин, уз помоћ бројних спонзора, тех-
ничку подршку Дома културе “Стеван Мокрањац” и покровитељство Општине Не-
готин, на типским штандовима омогућила је свим излагачима да на најбољи начин 
презентују оно чиме се баве, али и домаћом радиношћу промовишу културне, ту-
ристичке и привредне потенцијале овог дела источне Србије.

Прве вечери Сајма организован је и програм “Етно звук” на којем су посетио-
ци у градском парку били у прилици да чују Софију Лазић из Штубика, од јесени уче-
ницу Средње музичке школе у Нишу, затим фрулаша Немању Станојевић из Јасени-
це, члана КУД ”Живорад Петровић-Дудић” из Јасенице и КУД “Стеван Мокрањац” из 
Неготина и вокалну солисткињу Десанку Антић, чланицу КУД “Врело” из Шаркамена.

“Балкански источници” и Вионера Пауновић, лауреат серијала “Шљивик” и 
носилац титуле чувара народне баштине наступом у Музичком павиљону промо-
висали су недавно основано Удружење “Балкански источници”, чији је циљ да при-
каже животна остварења и заједничку музику маестра Милета Пауновића, зачет-
ника и покретача истоимене музичке етно групе.

“Балканске источњаке”, поред Вионере Пауновић, чине и врсни музичари: 
Бранимир Иконић (хармоника), Владимир Цокић (хармоника), Славољуб Петровић 
(бас гитара), Милан Николић, (контрабас) и Божидар Симеонов, гајдаш из Бугарске.

За крај овог веома посећеног програма играма из нашег краја представи-
ли су се најмлађи, чланови дечјег ансамбла КУД “Стеван Мокрањац”, под управом 
уметничког руководиоца Мирослава Живановића.

 С.М.Ј.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-

жени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

Међународна манифестација оправдала очекивања

зам, Неверне бебе и Кербер. Киша која је падала није успела да поквари атмосфе-
ру која је те вечери владала испред главног стејџа. Група Неверне бебе наступила 
је друга по реду. Публика је имала прилику да чује многобројне хитове ове позна-
те групе. „Ми ове године славимо 25 година бенда и тим поводом снимамо и доку-
метарни филм о бенду. Имали смо жељу да добар део филма буде управо у Соко-
бањи јер смо овде имали три успешна концерта којих се радо сећамо. То је и један 
од разлога што смо на овогодишњој, слављеничкој турнеји, одлучили да свирамо 
и у Сокобањи“, каже Милан Ђурђевић, члан бенда.

 М.Б.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО САВИ 
ШУМАНОВИЋУ

НЕГОТИН - У сарадњи са Галеријом слика Сава Шумановић из 
Шида, овдашњи Музеј Крајине представио је Неготинцима књигу 
“Писма из Шида” које је Марија Демшар, програница из Словеније, 
која се игром случаја обрела у дому Шумановића, слала породици у 
периоду од 20. септембра 1941. до 10. августа 1945. године. 

-Она је једини сведок страдања Саве Шумановића, његовог 
одласка из куће, живота који се водио док је он био жив и после ње-
гове смрти у кући, у ратним условима, у једној веома тешкој и нео-
бичној ситуацији. Писала је редовно својима кући своје импресије о 
Шиду, о домаћинству, о начину живота, о богатству, о финоћи, о об-
разовању, васпитању. Замолила је своју породицу да сачува та писма 
јер је она писала и како се одржава кућа, рецепте Персиде Шумано-
вић и после шездесетак година ми смо сазнали да та писма постоје - 
каже Весна Буројевић, директорка Галерије слика Сава Шумановић.

Књига “Писма из Шида” коју је Галерија слика Сава Шумано-
вић у Шиду публиковала 2014. настала је опет необичном игром 
случајности. За њих су у Шиду сазнали када је 2006. др Марија Ста-

БОР - Васко Грков, амбасадор Македоније у Србије и Борче Велич-
ковски, председник македонског националног савета у Србији посетили су 
ове недеље општину Бор. За њих је тим поводом у борској локалној самоу-
прави одржан свечани пријем, као и за представнике удружења македона-
ца које у Бору постоји више од пет година. После Влаха и Рома, који су нај-
бројнији припадници националних мањина у Бору, македонци заузимају 
треће место, јер њих има око 600.

 -Од скора сам амбасадор у Србији и драго ми је да сам за тако кратак 
период у вашој земљи успео да посетим управо Бор. Има много тога што 
нас повезује, а то су пре свега припадници македонске националне зајед-
нице, која је у Бору прилично бројна и која својим активностима доприно-
си расту и развоју града Бора. Данас сам са председником општине раз-
говарао о могућим аспектима сарадње, и то, пре свега, сарадње у домену 
културе, привреде, спорта и сличних области. Наравно, за сам крај бисмо 
оставили и могућност братимљења града Бора са неким македонским гра-
дом, а који је сличан Бору по нечему - рекао је Васко Грков, амбасадор Ма-
кедоније у Републици Србији.

Александар Миликић, председник општине Бор истакао је да је Бор 
мултикултурални град у коме живе 27 националних мањина.

-Локална самоуправа ће у наредном периоду кроз национални са-
вет мањина општине Бор, чији је рад реткост у другим срединама, издвоји-
ти средства за финансирање, поред два највећа национална савета – Вла-
ха и Рома, и средства за финансирање свих осталих националних савета, 
па и македонске заједнице у Бору-истакао је Миликић.

Очекује се да до 2020. године више новца буде опредељено за на-
ционалне савете националних мањина како би се лакше финансирао рад 
удружења, организовале разне манифестације и очувало културно наслеђе.

 М.М.

МАЈДАНПЕК - На конкурс за излагање на IX Међународној излож-
би “Уметност у минијатури МАЈДАНАРТ 2018” пријавила су се 323 аутора 
из земље и иностранства. Од њихових 507 уметничких радова за изла-
гање су одабрана 432. Њих потписује 265 уметника из 31 државе света 
(Аргентина, Аустралија, Аустрија, Белорусија, БиХ, Бугарска, Црна Гора, 
Доминиканска Република, Француска, Грчка, Хрватска, Индија, Иран, Ита-
лија, Израел, Јапан, Канада, Кина, Мађарска, Македонија, Мексико, Не-
мачка, Нови Зеланд, Пољска, Република Кореја, Румунија, Словенија, Ср-
бија, Швајцарска, Тајланд и Велс).

Међународни жири предвођен Мирјаном Томашевић, магистром 
графике и ванредним професором на ФПУ Београд је доделио три рав-
ноправне Прве награде (Невена Ивановић – Ужице, Озрен Ђурић – Бео-
град и Сретен Вуковић – Пожега) Награду за религијске мотиве у ликов-
ној уметности (Сара Ђорђевић – Београд) и по једну Изузетну награду 
изложбе (Миа Арсенијевић – Крагујевац), као и Награду за вишегодишњи 
допринос развоју визуелне уметности (Штефица Радованов – Сремска 
Митровица).

Отварање изложбе „Уметност у минијатури МајданАрт 2018“ 
је заказано за 8. септембар у 14 сати, у Галерији хотела „Golden Inn“ у 
Мајданпеку где ће заинтересовани моћи да је погледају до 28. септембра. 

ноник, филолог, фолклорист и етнолог, ћерка Марије Демшар, при-
премајући књигу “Етнологија у писмима и сликама”, посетила Гале-
рију и Спомен кућу Саве Шумановића.

-Др Марија Станоник, ћерка Марије Демшар на промоцији те 
књиге у Београду 2010. године вратила нам је столицу коју је Пер-
сида Шумановић дала њеној мајци да удобније путује у сточном 
вагону до Словеније. Све је то гледао Никола Лоренцин, режисер 
кога је цела та прича инспирисала јер је Марија Демшар причала 
својој сестри како је позирала господину са корпом грожђа за чу-
вени триптих “Берачице” и све су се коцкице послагале- каже Вес-
на Буројевић.

Неготинци су били у прилици да, пре приче о писмима и њи-
ховом путу из Србије у Словенију, па опет из Словенију у Србију, од-
гледају и награђивани филм “Сликар и берачица грожђа” у којем је 
једна девојка из постала важна коцкица у мозаику приче о животу 
Саве Шумановића. 

-Никола Лоренцин је урадио интересантан уметничко-доку-
ментарни филм који је награђиван и све је то једна повезана прича 
– сликар и берачица грожђа, писма из Шида, Сава Шумановић, поче-
так и крај из угла потпуно необичног и драгоценог. Једна мала при-
ча постаје велика, јер се ради о једном великом уметнику -  додала 
је Буројевићева. С.М.Ј.

Саопштени резултати конкурса за  IX Међународну изложбу 
“Уметност у минијатури МАЈДАНАРТ 2018”

КАДА УМЕТНОСТ 
ПОБЕЂУЈЕ

Амбасадор Македоније посетио Бор

ГРКОВ: ПОВЕЗУЈУ 
НАС СЛИЧНОСТИ

У оквиру “Неготинског лета”
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ПРОМОЦИЈА МЛАДИХ УМЕТНИКА 
И ПРАВИХ ВРЕДНОСТИ

57. Фестивала културе младих Србије-ретроспектива

КЊАЖЕВАЦ - Наступом де-
чијег хора “Чаролија” на платоу Дома 
културе, по 57. пут почео је Фестивал 
културе младих Србије. Министар др-
жавне управе и локалне самоуправе 
Бранко Ружић званично је отворио фе-
стивалске дане.

“Након једне плејаде младих 
стваралаца, анонимних, аматерских, 
који су продефиловали овде свих ових 
година, више од пет деценија, имам и 
ја ту част да будем са вама овде и да у 
име Владе Србије поздравим овакве подухвате. Ми смо се и определили, упра-
во због значаја који овај Фестивал има за културу, не само Књажевца већ и чи-
таве Републике да помогнемо скромним финансијским средствима”, изјавио је 
министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић. 

Отварању је присуствовао и председник општине Књажевац магистар 
Милан Ђокић, који је истакао да Фестивал промовише праве вредности и под-
стиче младе уметнике да стварају. 

“Стотинама, можда чак и више уметника је учествовало на Књажевач-
ком Фестивалу, тражило и проналазило своју мотивацију за нова стваралаштва. 
Генерацијама Књажевчана овај Фестивал обележавао је пут ка правим вред-
ностима, за разлику од оних који обележавају шунд, кич и примитивизам”, ре-
као је Ђокић. 

Овом приликом уручена су и посебна признања за допринос Фестива-
лу људима који су најзаслужнији за његово развијање и опстанак протеклих 
57 година. 

“Ово признање схватам као признање свима који су успели у томе да 
Фестивал дозиви ове године и свима који ће доћи, а волео бих да то буду мла-
ди”, поручио је Јован Исаков. 

Да признање које су добили припада свима, сматра и директор Фести-
вала културе младих Србије и Дома културе у пензији Љубиша Зарић. Међу до-
битницима признања је и дугогодишњи председник организационог одбора 
Фестивала Славиша Раденковић. 

“Ово признање је нешто што значи 57 година љубави према нечему, 57 
учествовања на њему, на разним функцијама, од учесника као студент, до про-
фесионалног запошљавања у Дому културе”, каже Раденковић.

Фестивал културе младих Србије идеална је прилика за промовисање 
свих младих уметника, али и могућност да сви посетиоци Фестивала уживају у 
њиховом стваралаштву. 

“Прави је потез организатора овогодишњег Фестивала што је позвао 
уметнике, квартет који није наступао у Књажевцу раније. Ово јесте Фестивал 
који промовише културу и младе који ту културу стварају. Сматрам да све више 
оваквих садржаја треба бити присутно на овом Фестивалу”, рекао је виолиста 
Јован Тимилијић.

Према речима младих уметника, наступање пред својом, Књажевачком 
публиком, представља посебну част и задовољство. 

“Ово је значајан Фестивал за целу Србију, не само за Књажевац. Обух-

ваћени су разни жанрови музике – класика, поп музика, народна, што овај Фе-
стивал чини озбиљним, а могу рећи да се базира на неком европском Фести-
валу, као што се то ради на западу”, истиче виолиниста Душан Панајотовић. 

Прво вече Фестивала завршено је наступом трубачког оркестра “Злат-
не трубе” и великим ватрометом.

Друго вече фестивала започело је изложбом радова студената ниш-
ког Факултета ликовних уметности, а потом је уследио концерт међународних 
фолклорних ансамбала, на коме су наступили фолклори из Боливије, Грузије и 
школа фолклоре књажевачког Дома културе „Коло“.

Централни догађај био је концерт Жељка Јоксимовића у Гургусовачкој 
кули, а Жељко је на овом фестивалу наступио други пут после две деценије. 
Иако је током концерта било мањих техничких проблема, Жељка то није оме-
ло да публику и по киши подигне на ноге и доведе атмосферу до усијања. Пу-
блика је уживала у нумерама као што су „Либеро“, „Најмоје“, „Варнице“, „Дрска 
жено плава“, „Девојка се поља зелених“, „Црнокоса“, али и у новим сингловима 
„Милиметар“ и „Понело ме“.

Један од најпопуларнијих рок бендова Van Gogh својим песмама поча-
стио је књажевачку публику треће фестивалске вечери. Посебно одушевљење 
присутних на концерту изазвао је фронтмен Van Gogh-а Звонимир Ђукић Ђуле 
када је ушао у публику и заједно са њима певао хитове овог рок бенда. Ђуле је 
истакао да му је драго што још увек постоје овакви фестивали различитих жан-
рова музике, тако да млади људи могу да се одлуче шта ће слушати.

Група Милиграм обележила је наредно вече 57. ФКМС-а. Организато-
ри фестивала су рекли да је ово био до сада и најпосећенији концерт ове ма-
нифестације. Певач Милиграма Ален Адемовић, рекао је да бенд за фестивал-
ске наступе увек припрема посебан репертоар, а пошто је Милиграм први пут 
у Књажевцу, истако је да ће са задовољством поново доћи да одрже концерт.

Петог дана посетиоци овог фестивал уживали су у концерт плесне шко-
ле Дома културе ,,Honey“ и плесне школе ,,Extreeme Dance Studio“ из Ниша на 
платоу испред Дома културе, док је након 22 часа, одржан концерт Мире Шко-
рић у Гургусовачкој кули.

26. јул одржано је песничко вече “Тимочка лира” 57. Фестивала културе 
младих Србије и проглашени су победници.

 Љ.П.-И.В.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

НЕГОТИН - Град у којем је начинио своје прве музичке кораке и у који је 
стално долазио приређујући више од деценије хуманитарне концерте за децу без 
родитеља Дома “Станко Пауновић”, са чијим је штићеницима формирао свој први 
бенд, није заборавио свог Љубишу Стојановића Луиса.

Трећу годину заредом Неготин се сећа свог почасног грађанина, који је 31. 
јула 2011. погинуо у саобраћајној несрећи код Фекетића. У спомен на све оно што 
је Луис чинио за децу Дома, Туристичка организација општине Неготин, приреди-
ла је још један концерт, симболично назван “Мој живот је моје благо”, по песми, која 
је тек једна у низу, оних које су обележиле каријеру овог аутентичног кантаутора и 
оснивача етно-попа код нас.

Певали су Луису у спомен његови Маја и Марко Стојановић Луис, али и Бра-
нислав Бане Мојићевић, Неготинка Радмила Мисић, Ђорђе Чавић, Владимир Вла-
да Стојановић, Драгана Амиџић, Маја Живков, Тузланин Хаме Налић, Неша Саита из 
“Црних мамби”, Дејан Најдановић Најда, Станиша Радосављевић – Пики.

-За нас је долазак у Неготин као долазак кући и просто нам је жао што не мо-
жемо чешће да будемо овде. Много нам је драго што је овај концерт постао тради-
ција”, истиче Марко Стојановић Луис.

Три и по сата је публика у глас певала и са Неготинцима Стефаном Лазаре-
вићем, Борисом Станојевићем, Зајечарцима Леном и Миланом Стаменковићем, “Бо-
емима” и Јовицом Ђокићем, али и са Боранима Немањом Бачиловићем и “Меџик 
бендом”, и џез пијанистом и композиторем Бојаном Чукићем и његовим “Балкан 
блуз бендом”.

И поново је најемотивнији део концерта био сусрет са Луисовом породи-
цом и тренутак када су се пред публиком на битни појавили Луисови наследници.

-Радо долазимо у Неготин и поносни смо и потресени док стојимо пред ње-

говом сликом, његова деца Марко, Маја, Андреј, Сергије, Ела Мита и ја – истиче Лу-
исова супруга Силвана.

Публику су поздравили и Луисови музичари, чланови његовог бенда: кла-
вијатуристи Перица Калуђеровић и Никола Китановић, гитариста Драган Адамо-
вић Кајга, трубач Милош Николић, бубњар Душан Лекић и бас гитаристи Алексан-
дар Аца Трајковски, Славиша Павловић-Станлеy и Владан Караџов.

-Жеља свих нас је да овај музички догађај буде светковина која ће у наред-
ним годинама у још већем броју привући музичаре и поштоваоце Луисове музике 
у наш град – рекао је Владимир Величковић, председник општине Неготин.

 С.М.Ј.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-

жени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

Одржан концерт „Мој живот је моје благо“

У ЧАСТ ЉУБИШЕ СТОЈАНОВИЋА ЛУИСА
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ЛЕТО И СЛАДОЛЕД

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛЕТЊЕ 
ПОЗОРНИЦЕ У РЕСНИКУ

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ВЕСТИ

У оквиру пројектног финасирања месних заједница

 Правилником о квалитету и другим зах-
тевима за млеко, млечне производе, композитне млечне произво-
де и стартер културе, јесте ближе дато да се под називом „сладолед“ 
сматра производ сачињен од смеше за сладолед (као заслађени про-
извод добијен од протеина, емулгованих масти уз додатак адитива), 
подвргнут удувавању ваздуха и замрзавању.

 Сладолед има својствен пријатан мирис, освежавајући укус, 
уједначене боје и коегзистенције без грудвица и кристала леда, и 
дели се на млечни и воћни сладолед.

 Сладолед се ставља у промет као индустријски сладолед у 
оргиналном паковању са декларацијом, разне грамаже од 50гр/мл 
до 500гр/мл и вишe и сладолед који се производи на занатски на-
чин и ставља у промет у виду кугли сладоледа или из апарата сла-
долед на точење.

 Сладолед мора бити произведен од здравствено исправних и 
здравствено безбедних састојака (смеше за сладолед, млека, воћа, 
производа од воћа и др. додатака), јер и оне ако су неисправне могу 
представљати пут преношења заразних болести на човека. Лоши са-
нитарно-хигијенски услови производње, чувања, транспорта могу 
штетно да утичу на здравље људи-потрошача.

 Особље које ради на производњи, транспорту и продаји сла-
доледа треба да поседују оверене санитарне књижице, да носе про-
писну радну униформу, да имају довољно знања из хигијенског ми-
нимума, као и из личне хигијене.

 Декларација за све врсте индустријских сладоледа које про-
извођач ставља у промет у оргиналном паковању морају на омоту 
или паковању да садрже следеће податке:

•	 назив производа и његово трговачко име ако га производ има,

•	 назив и седиште, односно адресу произвођача или увозника,
•	 датум производње и рок трајања, односно податак 

„употребљиво до“,
•	 нето количину (маса или запремина) производа,
•	 списак састојака производа који укључује све састојке по 

опадајућем распореду њихових маса употребљених при 
производњи.
Сладолед у оргиналном паковању чува се у опремљеном рас-

хладном уређају који обезбеђује температуру нижу -18°C. Забрање-
но је стављати сладолед у промет у омекшаном стању.

 Контрола здравствене безбедности сладоледа се врши на ос-
нову Закона о безбедности хране, Правилника о општим и посебним 
условима хигијене хране у објектима за производну и промет хране 
и водича о микробиолошким показатељима за храну. Стручна служ-
ба Центра за хигијену и хуману екологију на основу уговора са про-

извођачима сладоледа врши контролу на бактериолошка својства.
 На територији Борског и Зајечарског округа у периоду од маја 

до јула 2018.године, извршено је узорковања 12 узорака сладоледа 
занатске производње (из посластичара и апарата за сладолед) и то 
11 млечних и 1 воћни сладолед. 

 Резултати анализа испитиваних узорака сладоледа (на при-
суство Salmonellе enteritidis, Koagulaza pozitivni Staphylococc и 
Enterobacteriaceae) показују да су сви узорци сладоледа били здрав-
ствено безбедни.

САСТАВИЛА
др мед. Дијана Миљковић, специјалиста хигијене у ЗЈЗ 

„Тимок” Зајечар

СОКОБАЊА-У току су радови на реконструкцији Летње по-
зорнице у сокобањском селу Ресник. Реконстукцијом ће на већ по-
стојећи објекат бити подигнути зидови и кров, а све у циљу да обје-
кат буде у функцији и када су лоши временски услови. Вредност 
радова је око 90 000 динара, а новац је обезбеђен у оквиру пројект-
ног финасирања месних заједница из буџета општине Сокобања. 
Очекује се да радови буду завршени до 4. августа када ће на летњој 
позориници у Реснику бити одржан фестивал фолклора. 

„Средства која су предвиђена пројетком утрошена су за на-
бавку материјала, а људи из села добровољно, без надокнаде, из-
воде радове, каже Слађана Видосављевић, одборник у скупштини 
општине Сокобања. 

„Ресник има доста младих који не мигрирају у Сокобању или 
неки други град , за разлику од осталих села на територији општине 
Сокобања где то није случај, а нема неки простор у коме би млади 
могли да се окупљају, друже и организују неке активности. Управо 
је, дугорочни, план да овом реконструкцијом наравимо први корак 
и да у неко догледно време, добијемо један такав простор који ће 
бити функционалан током целе године“, каже Младен Милосавље-
вић, заменик председника месне заједнице.

Исидор Крстић,председник општине Сокобања, изразио је за-
довољство динамиком извођења започетих радова приликом не-
давне посете Реснику. М.Б.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“


