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ПРИОРИТЕТ ЈЕ СТАБИЛИЗАЦИЈА 
ЈАВНОГ СЕКТОРА

Александар Миликић, градоначелник Бора за „Тимочке”

У наредном периоду приоритет је стабилизација јавног сектора. Долазак на 
посао је обавеза и тај однос према раду мора да се промени. Озбиљније се мора при-
ступити и развоју туризма. Оформили смо релативно млад тим који има енергију и 
вољу да све планове спроведемо до краја за добробит Борана, поручио је у интервјуу 
за недељник “Тимочке” Александар Миликић, градоначелник Бора.

шта су приоритети у наредном периоду?
 – Приоритет је стабилизација јавног сектора. Јавно комунална предузећа 

“Топлана” и “Водовод” се налазе у ситуацији да су њихова дуговања премашила из-
нос њиховог капитала. Дуг Топлане је 1,6 милијарди, док Водовод дугује 800 мили-
она динара. Обратили смо се за помоћ премијерки Владе Србије Ани Брнабић како 
би нам указали на модел и начин како да решимо овај проблем јер се стиче утисак 
да се то годинама уназад гурало по страни. Тренутно је Водовод у блокади за 87 ми-
лиона динара од чега је 72 милиона динара дуг према ЕПС-у, међутим менаџмент 
не показује велико интересовање за решавање тог проблема. Губици воде износе 
65 одсто и стално вршим притисак да техничке и економске губитке сведу 
на минимум, јер се показало да у појединим деловима града нису очи-
тавали водомере неколико година уназад, што је недопустиво. Биће-
мо приморани да урадимо попис свих водомера или да формирамо 
екстерну комисију како би сагледали целокупну ситуацију у Во-
доводу јер њихово пословање није ликвидно. У Топлани и Водо-
воду ради 306 радника. Поражавајућа је и чињеница да посао у 
Водоводу обављају људи ангажовани на привременим и повре-
меним пословима без обзира што имају велики број запослених. 
Размишљамо о томе да путем јавно приватног партнерства или 
неким сличним моделом решимо овај проблем. Град Бор је рас-
писао јавну набавку за репројектовање пројекта из 2006. године 
за водоснабдевање града пијаћом водом. Вредност пројекта је 
шест милиона динара и то ће се радити са Канцеларијом за 
јавна улагања. У ништа бољем стању није Топлана. Мало 
је другачија ситуација што се тиче рада и односа 
према послу. Из градске касе издвојено је 20 ми-
лиона динара и Топлана ће 15 милиона дина-
ра издвојити из сопствених средстава за ре-
конструкцију котловског погона, и реч је 
о озбиљнијој инвестицији што није рађе-
но последњих 15 година. Прошле годи-
не смо на крају грејне сезоне увидели 
на основу шљаке да је искоришћење 
на котлу 50 одсто. То је неодговорно 
понашање претходног менаџмен-
та. Мора да се промени однос пре-
ма раду или да руковођење фирме 
преузме неко ко то боље ради. По-
казало се да нисмо знали рибњак 
да отворимо 18 година, расписа-
ли смо јавни позив и довели људе 
који су то урадили и то данас од-
лично функционише. Морамо да 
схватимо да рад није само дола-
зак на посао, и то ћемо мењати у 
будућем периоду. 

Има ли у најави нових инве-
ститора и могућности за отварање но-
вих радних места?

 - Током процеса отварања рудника „Чукару 
Пеки” очекујем у наредне две, три године да овде посао пронађе између 1200 и 
1500 људи. У октобру се очекује отварање „Лидла” где ће бити упошљено 30 рад-
ника. Формираћемо нову индустријску зону на потезу од Металке до скретања за 
Бакарну жицу. Упоредо са развојем новог рудника, према новом закону о плани-
рању и изградњи радићемо урбану комасацију и планирани изглед индустријске 
зоне превидети реалном стању имовинског односа на терену, па ће се приватни-
цима давати реалне парцеле правилног облика и они ће моћи тржишно да продају 
своје земљиште инвеститору. У целом том систему комасације се одређени проце-
нат издваја за изградњу инфраструктуре што се односи на путну мрежу. Радићемо 
и комасацију стамбене зоне која је предвиђена на локацији између Бора 2, Брестов-
ца, Четврте и Пете месне заједнице и насеља Металург. На том месту биће уређе-
но 169 парцела, 16 ари површине, како би се отворила могућност градње стамбе-
них објеката. Укупна вредност комасације је 20 милиона динара и то су средства 
из градског буџета. Озбиљније се мора приступити развоју туризма, јер ова среди-
на обилује потенцијалима који нису у потпуности искоришћени, тако да и на том 
пољу има пуно планова.

Који су то планови ?
 - Усвојили смо план туристичког подручја Црни врх , Стол, Борско језеро. Ра-

димо превођење пољопривредног у грађевинско земљиште након чега следи из-
градња инфраструктуре. Планом је предвиђено викенд насеље на спланини Стол, 
иза планинарског дома. Урадили смо пројекат реконструкције одмаралишта “Сава-
ча”, чија је вредност нешто више од 30 милиона динара. Идеја је да се са садашњих 
250 места капацитет смањи на 175, односно од десетокреветних уреде трокревет-
не собе са засебним купатилом. Кухиња ће бити измештена у склопу објекта, ра-
диће се замена столарије и сигуран сам да ће све бити готово наредне године. То 
радимо са циљем развоја спортског туризма за децу и младе. У сарадњи са Мини-
старством омладине и спорта планирамо да наредне године на Савачи поставимо 
и балон халу. Пронаћи ћемо решење и за Скијалиште на Црном врху како би било у 
могућности да несметано ради лети и зими. Претпрошле године је издвојено седам 
милиона динара из буџета а ниједан динар није потрошен за производњу вештач-
ког снега. Борски аеродром ће морати да буде измештен на другу локацију, а идеја 
је да он буде регионални такође са циљем развоја туризма. 

Који су највећи проблеми са којима се сусрећете ?
 - Без сумње највећи проблем је фунционисање система у јавном сек-

тору. Долазак на посао је обавеза и тај однос према раду мора да се про-
мени. Оформили смо релативно млад тим који има енергију и вољу. Град 
Бор треба да има функционално одељење унутар Градске управе које 
ће се бавити привредним развојем као и озбиљну градску дирекцију. 
Помоћници градоначелника одлично раде свој посао. Мислим да је и 
градска управа променила однос са грађанима и да су им сада више на 
услузи него раније, мада увек може боље да се ради. Оно што недостаје 
је градски инфо центар, јер то свакако не може бити градоначелник. 

Имам добру сарадњу са суграђанима па и путем друштвених мре-
жа, сам стално у контакту са грађанима али то није решење. Када 

формирамо инфо центар, однос квалитета ће морати још да 
се побољша, јер оно сто уђе у Градску управу не може 

да не буде сервисирано.
На шта вам се највише жале грађани?

- Највише траже посао, указују на ко-
муналне проблеме које не могу сами да 

реше кроз систем јавних предузећа а који 
су решиви, а велики број грађана се об-

раћа и за социјалну помоћ. Ту се већ 
јављају проблеми, јер се много пута 

дешавало да се појединима понуди 
посао путем јавних радова, али они 
то одбијају јер би радије примали 
социјалну помоћ. Мораћемо да 
уведемо принцип рада које је за-
кон предвидео и да они који на-
редни пут одбију посао не могу 
ни да очекују неку врсту социјал-
не помоћи. Из градског буџета се 
за сва социјална давања издваја 
160 милиона динара и надаље 
ћемо увек помагати социјално 
угрожене. Ове године смо из-
двојили и финансијска средства 
за самозапошљавање, понуђено 

је 1800 долара бесповратних сред-
става на годишњем нивоу за 100 људи 

али се пријавило само 46 Борана. Грађа-
ни немају развијену свест о самозапошљавању и 

привреди и то ће морати да се промени као и тржишни услови 
и да се у будућности развије приватни сектор. 

Да ли град Бор аплицира у програмима прекограничне сарадње?
 - Што се тиче прекограничне сарадње аплицирали смо са три пројекта 

ове године. Један пројекат “ Рука руци” везан је за међународни камп на Савачи и 
уређење одмаралишта, други се односи на квалитет воде и ваздуха, а имамо и проје-
кат за набавку транспортног возила за “3. октобар” и за теренска возила за шумске 
пожаре. Наредне године преко Канцеларије за јавна улагања верујемо да ћемо ра-
дити четири пројекта. Други градови и општине у окружењу су годинама уназад ко-
ристили средства из тих фондова што код нас није случај јер овде као да се чека-
ло да вам неко нешто пружи. Сада је другачије и озбиљније радимо на том пољу.

Какав имате однос са медијима?
- Имам одличну сарадњу са медијима. Мислим да је добро извештавање о 

Бору и да овај град има квалитетне медије. Мени су драже критике ако су реалне, 
јер тада знам шта треба да се промени и шта је ургентно. Исти је случај и у комуни-
кацији са грађанима који ми дојаве за неки проблем након чега то убрзо и решимо.

 Д.К.



БРОЈ 304 3

СМЕЊЕН ПРЕДСЕДНИК СО КЊАЖЕВАЦ

ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ 2,9 МИЛИОНА ДИНАРА

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

Одржана седница Градског већа града Бора

ПОЛИТИКА

КЊАЖЕВАЦ - Неуспели покушај смене актуелног општинског 
руководства и Српске напредне странке с власти, коштали су Ми-
одрага Ивковића, разрешења дужности председника Скупштине 
општине Књажевац. 

За Ивковићево разрешење гласало је 27 одборника, што, пре-
ма речима Милана Ђокића, председника Општине, најбоље говори 
о јединству у владајућој већини.

- Разлози за то су активности једне групе опозиционих одбор-
ника и на жалост и самог председника Скупштине и бившег замени-
ка председника општине, који су покушали да прикупљањем пот-
писа смене општинско руководство и СНС. Тај покушај није успео и 
из тих разлога је председник СО разрешен дужности. Легитимне су 
жеље опозиционих одборника да смене општинску власт. Да ли је 
сада за то време, или није – то је на њима да одлуче. Мене брине то 
што су у свему томе учествовала и два - три наша одборника. Зато 
су раније разрешени заменик председника и данас председник СО 
-казао је Ђокић.

Коалиција ‘’За Књажевац заједно’’ још приликом избора ука-

зивала је да Ивковић није добро решење за првог човека 
овог законодавног органа, казао је Драган Манчић, шеф 
одборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’, док је доско-
рашњи заменик председника, сада независни одборник 
Мирољуб Михајловић изразио сумњу у регуларност до-
нете одлуке о Ивковићевој смени.

- Наш став везано за Ивковића је познат још при-
ликом његовог избора. Коалиција ‘’За Књажевац заједно’’ 
још тада је указивала да то није најбоље решење. Пре неке 
две, три седнице, сменили смо заменика председника, о 
коме је наш став такође био познат. Данас смењујемо пред-
седника СО. Моје питање је да ли сте свесни да смењује-
мо првог човека једног законодавног органа, а то не пра-
ти предлог за именовање новог председника СО - казао 
је Манчић.

Ђокић је позвао све представнике народа у локал-
ној скупштини да у будућности време и енергију посвете 
решавању проблема грађана.

 - Ми смо овде захваљујући поверењу грађана. Грађани су нам 
поверење указали да бисмо им решавали проблеме, а не да бисмо 
правили нове трошкове својим неодговорним понашањем. Ја се на-
дам да седница са оваквим дневним редом више неће бити, него да 
ћемо доносити одлуке и бавити се решавањем проблема грађана. 
Бављење тиме ко ће у коју фотељу да седне, ко ће боље да се распо-
реди, можда је важно за странке, али свакако није важно за грађа-
не. Њих интересује шта ћемо да урадимо и то је једини разлог због 
кога се трудимо да функционишемо што боље, јединственије и хо-
могеније - истакао је Ђокић.

Актима локалне самоуправе, рок за избор новог председника 
Скупштине општине је 30 дана и у том року, Српска напредна стран-
ка имаће предлог за новог председника. То ће се, како каже први чо-
век књажевачке општине, догодити у септембру.

 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.“

БОР - Градско веће града Бора усвојило је на седници у поне-
дељак предлог амандмана на предлог одлуке о изменама и допуна-
ма одлуке о буџету града Бора за 2018. годину.

-Средства која смо одвојили акционим планом запошљавања 
за самозапошљавање нису утрошена у потпуности. Од очекиваних 
70, 45 људи је добило средства за самозапошљавање. Остало је неу-
трошено два милиона и 913 хиљаде динара и решили смо да та сред-
ства искористимо за јавне радове, који ће највероватније трајати 
три месеца и било би ангажовано 29 особа. Чињеница је да преду-
зетнички дух није много изражен у Бору и то ћемо морати да мења-
мо, као што би требали убудуће све мере око запошљавања пажљи-
вије да сагледамо и појачамо оно што даје најбоље резултате. Битно 
је и да се подробније обрати пажња на податак да је на бироу рада 
од 5000 незапослених, 2000 људи са средњом школом. Требамо оз-
биљније да се позабавимо тим питањем јер је то јако велики број 
људи, и они ће врло тешко доћи до посла – рекао је Добрица Ђу-
рић, члан Градског већа. 

Између осталог, усвојен је и предлог одлуке о спровођењу ур-
бане комасације на комасационом подручју на делу плана генерал-
не регулације градског насеља Бор-индустријска зона уз државни 
пут Селиште – Бор – Зајечар 1Б37 у просторној целини 5 као и пред-
лог одлуке о измени и допуни одлуке о праву на бесплатан превоз 
на градским и приградским линијама на подручју града Бора. У об-
разложењу одлуке која се тиче превоза се наводи да се ова изме-
на уводи након захтева основних и средњих школа да запосленима 
буде омогућено да се определе за легитимације за бесплатан пре-
воз или новчану накнаду за долазак и одлазак са посла. 

- Размишљали смо, с обзиром да Град Бор одређен новац 

одваја за превоз, да у наредном периоду омогућимо бесплатан 
превоз за све грађане и размислићемо озбиљније о томе – рекао је 
Александар Миликић, градоначелник Бора.

На седници је усвојен и предлог измене локалног акционог 
плана запошљавања града Бора за ову годину.

Већници су усвојили и предлог решења о образовању Кон-
курсне комисије за избор начелника Градске управе града Бора и 
Расписивање (оглашавање) Јавног конкурса за попуњавање поло-
жаја начелника Градске управе града Бора. За чланове комисије су 
предложени: Слободан Баџа, Милена Стројић и Слободан Јовано-
вић, дипломирани правници.  Д.К.
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РАЗВОЈ РУДАРСТВА И 
ТУРИЗМА ЈЕДНАКО ВАЖНИ

МАЈДАНПЕК - У наредних неколико година учешће рударства 
би са садашњих од 0,9 до један одсто у економији Србије, односно, 
БДП-у требало да достигне пет одсто, при чему би и учешће РТБ-а 

Бор требало да буде веће од садашњих 
0,8 одсто, изјавила је у понедељак, при-
ликом посете Руднику бакра Мајданпек, 
Ана Брнабић, председница Владе Ср-
бије.

Благоје Спасковски, генерални ди-
ректор РТБ-а Бор који је са сарадници-
ма на површинском копу мајданпечког 
Рудника бакра сачекао премијерку, иста-
као је да се производња одржава на из-
узетно профитабилном нивоу, али да се 
дошло до максималне тачке, да у овак-
вим својинским односима не може више, 
иако су заједно радили и Влада РС, и ме-
наџмент и радни људи РТБ Бор, те да се 
мора пронаћи стратешки партнер.

Брнабићева је подсетила да за 
који дан истиче рок за достављање по-
нуда заинтересованих за стратешко пар-
тнерство и нагласила да се од будућег 
стратешког партнера очекује да задр-
жи свих пет хиљада радника РТБ-а Бор, 
међу којима и 1.150 запослених у Рудни-
ку бакра у Мајданпеку, али и спремност 
да инвестира најмање 350 милиона до-
лара и у наредних неколико година по-
већа производњу за три до четири пута.

Премијерка је истакла да су најмање три компаније показале 
заинтересованост за стратешко партнерство у РТБ Бор, па подсети-
ла да рок за достављање понуда истиче 20.августа, те стога избегла 
да прецизира колико је фирми откупило документацију. 

Будући да се уз рударство, за општину Мајданпек и туризам 
сагледава као важна развојна могућност, председница Владе Репу-
блике Србије је посетила Центар за посетиоце Националног пар-
ка Ђердап у Доњем Милановцу и Туристички простор археолошког 
локалитета Лепенски Вир где се планира изградња марине, приста-
ништа и визиторског центра. Говорила је о туризму и истакла да ће 
ове године девизни прилив достићи око 1,3 милијарде евра, уз по-
сету око 3,5 милиона туриста, да се у наредној години очекује још 
бољи резултати.

 - У 2017. смо имали око хиљаду крузера са око 130.000 туриста. 
У првих шест месеци ове године имамо за скоро 40 одсто боље ре-
зултате него у истом периоду 2017. године. Имамо 31 одсто више кру-
зера и 38 одсто више туриста на крузерима- нагласила је премијерка 
Брнабић и најавила да ће држава наставити да улаже у развој Лепен-
ског Вира и Националног парка Ђердап, као и у развој туризма у це-
лој Србији. - Важно је да наставимо да отварамо пристаништа, као 
што је ове године отворено у Голупцу, на самом уласку у Национални 
парк Ђердап- казала је председница Владе и додала да је за развој 
туризма неопходно да имамо већи број хотела и улажемо у путеве.

Захваљујући на посети, председник општине Мајданпек 
Дејан Вагнер је истакао да то показује да државни врх води рачуна 
о Мајданпеку и том делу источне Србије, а да је пре непуних годину 
дана и председник Србије Александар Вучић посетио Мајданек. На-
гласио да је решавањем питања РТБ - а Бор, држава помогла опста-
нак Бора и Мајданпека, као рударских градова. 

Владимир Нојковић, директор Туристичког простора Лепен-
ски Вир је рекао да Србија има изузетно културно наслеђе, а да су 
се запослени трудили да Лепенски Вир изгледа лепо, да буде понос 
свима, да није изостала помоћ Владе Србије и општине, док је Ла-
зар Митровић, директор Националног парка Ђердап казао да се наш 
највећи национални парк самофинансира и у пројектима и манифе-
стацијама учествује сопственим средствима и уз напор да из године 
у годину, колико је могуће, увећа своју добит. 

 И.П.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић у посети општини Мајданпек
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„НЕВСУН” ОДБИО ПОНУДУ 
„ЛУНДИН МАЈНИНГ”-а

ПОЧЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ПУТА МАЈДАНПЕК – КУЧЕВО

ДРУшТВО
Саопштење за медије

Мајданпек посетио Зоран Дробњак, директор ЈП „Путеви Србије“

Компанија Невсун Рисоурсиз Лтд. (Nevsun Resources Ltd.) (удаљем тексту Не-
всун) саопштила је 9. августа да је њен Одбор директора, након пажљивог разма-
трања и пријема препоруке специјалне комисије независних директора, и после 
обављених консултација са својим финансијским и правним саветницима, одби-
ла непријатељску понуду коју је упутила компанија Лундин Мајнинг Корпорејшн 
(Lundin Mining Corporation,у даљем тексту Лундин), за стицање свих емитованих 
акција компаније Невсун по цени од 4,75 канадских долара по акцији у готовини 
(у даљем тексту: „непријатељска понуда”).Одбор директора једногласно препору-
чује да акционари компаније Невсун одбију непријатељску понуду и да не продају 
своје акције.

„Одбор директора компаније Невсун једногласан је у свом уверењу да по-
нуда компаније Лундин у значајној мери и суштински потцењује компанију Невсун 
и не успева да искаже стратешку вредност наше основне имовине“, рекао је Ијан 
Пирс, председавајући Одбора директора компаније Невсун. „Пројекат ЧукаруПеки 
у Србији један је од најбољих светских фазно-развојних пројеката за производњу 
бакра, а наш рудник Биша у Еритреји наставља да доноси снажан доток новца по-
требног за пословање, уз животни век рудника који је однедавно продужен. Сва ова 
имовина заједно представља изузетну постојећу и дугорочну вредност за наше де-

оничаре, захтевајући значајну премијску цену од било ког субјекта који 
исказује намеру да је стекне. Аналитичари тржишта и аналитичари ка-
питала сложни су у оцени да је компанија Невсун учинила напредак. И 
уместо да искаже ову унапређену вредност, компанија Лундин понуди-
ла је непримерену премијску цену која је испод вредности претходних 
трансакција, и свакако испод вредности трансакција које су у вези са ба-
кром, а које је сама компанија Лундин претходно реализовала. Непри-
мерена вредност додатно се наглашава чињеницом да су се акције ком-
паније Невсун свакога дана откако је компанија Лундин упутила своју 
непријатељску понуду котирале у већем износу у односу на понуђену 
цену“, додао је председавајући Одбора директора компаније Невсун.

Компанија Невсун се у протеклих неколико месеци активно и 
опсежно позабавила занимањем компаније Лундин, захтевајући све-
обухватну и правичну вредност којом се исказују стратешка вредност 
целокупне имовине компаније, као и постизање максималне вредно-
сти за акционаре посредством стратешког улагања у компанију Невсун, 
рекао је Дејв Смит, председавајући Специјалне комисије Невсуна. Ком-
панија је навела да се воде преговори са већим бројем страна које су 
исказале занимање у погледу могућих решења са већом вредношћу у 
односу на непријатељску понуду компаније Лундин и очекуједа ће из 
овог процеса проистећи знатно боље понуде или друга могућа решења.

До сада су примљене четири понуде великих и средњих рударско-топио-
ничарских компанија које су исказале своју спремност да купе и до 19,9% учешћа 
у капиталу у компанији Невсун, заједно са различитим предлозима за партнерство 
у развоју Пројекта Чукару Пеки, а Одбор директора Невсуна разматра ове понуде. 
Непријатељска понуда компаније Лундин на снази је до 9. новембра 2018. године. 
Компанија апелује на акционаре да не предузимају никакве кораке будући да Од-
бор директора компаније Невсун истражује читав спектар могућих решења која ће 
максимално повећати вредност акција.

Компанија Невсун Рисоурсиз Лтд.у Србији послује посредством свог завис-
ног друштва Ракита Експлорејшн д.о.о. Горња зона пројекта Чукару Пеки сматра се 
једним од најквалитетнијих налазишта бакра на свету. Пројекат је од изузетне вред-
ности и потенцијала за Србију, а под способним и одговорним управљањем ком-
панија Невсун и Ракита очекује се да ће донети дугорочну корист локалној зајед-
ници, региону, па и читавој Србији. Компанија Ракита наставља напредак пројекта 
Чукару Пеки у складу са планом и дозволом за извођење истражних радова на из-
градњи нископа.

МАЈДАНПЕК - Општину Мајданпек, 7. августа посетио је Зоран 
Дробњак, директор ЈП „Путеви Србије“, да би са челницима општине 
Мајданпек и у присуству Мирослава Кнежевића, начелника Борског управ-
ног округа размотрио стање државних путева и комплетне путне инфра-
структуре на подручју ове локалне самоуправе. Том приликом, најавио је, 
поред осталог, почетак реконструкције државног пута Мајданпек – Кучево.

Постигнути су конкретни договори око будућих непосредних зада-
така, рекао је Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек, захваљујући 
госту на спремности да помогне побољшању стања у тој области.

 - У протекле четири године уложено је 70-80 милиона динара само 
у санацију улица, а у локалне и некатегорисане путеве још и више. То пред-
ставља врло јасну поруку и бригу државе о овој средини - нагласио је први 
човек општине Мајданпек.

Са гостима, домаћини су обишли улицу према новом мајданпеч-
ком гробљу, планирану за санацију, а потом и четири потпуно пресвучене 
деонице пута Мајданпек – Близна у укупној дужини од око два километра. 
Општина Мајданпек је веома разуђена, кроз њу пролази око 200 киломе-
тара државних путева, а за бољу повезаност у самој општини и са сусед-
нима, од великог је значаја и управо завршена деоница у засеоку Крш од 
6,7 километара која омогућава краћу и бољу везу Рудне главе и Горњана 
у општини Бор.

 - Дуго очекивани пројекат спаја два села и две општине, али и спре-
чава одлазак младих са села. Крш има 42 домаћинства и ми са поносом ис-
тичемо да ниједно није напуштено - истакао је одборник Станимир Бала-
новић.

Драган Поповић је додао да је “ово порука и мештанима других за-
сеока да ће се на сличан начин решавати проблем и у другим деловима општине, 
уз помоћ и разумевање које стижу из Владе и Републике Србије”.

Најважнију вест саопштио је директор “Путева Србије”.
- Већ идуће недеље, у договору са Владом Републике Србије и Министар-

ством саобраћаја, почећемо радове на санацији пута ка Кучеву. Обећавам да ћемо 
ове године, како буду дозволиле временске прилике до краја сезоне да урадимо 
неких пет километара, а наравно, наставићемо идуће да урадимо целу ту деоницу, 
до Кучева- рекао је Зоран Дробњак.

 Он је додао да ће то коштати око 300-350 милиона динара, а да су “Путеви 
Србије” у овој години предвидели за реконструкцију још неких 19 улица на под-
ручју општине, па ће само овогодишња улагања у путну инфраструктуру општине 
Мајданпек бити око 300 милиона динара.

 - Ови путеви, све урађено и оно што ће се у овој области радити, од изу-
зетног су значаја не само за локално становништво већ и даљи привредни развој 
општине Мајданпек.То је директан подстицај становништву да овде планира своју 
будућност- додао је Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек.

 И.П.
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Мајданпек посетио Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ПУНА ПАЖЊА СОЦИЈАЛНОЈ ЗАшТИТИ

Локална самоуправа издвојила 70 милиона динара за 
асфалтирање улица

У Зајечару ће од 14. до 20. августа бити одржан

АСФАЛТИРАНИ ПУТЕВИ

КАМП КЛАСИЧНЕ 
МУЗИКЕ

МАЈДАНПЕК - Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања у Влади РС посетио је Мајданпек прошлог петка 
и о ситуацији у области социјалне заштите и запошљавања у овој локал-
ној самоуправи разговарао са својим домаћинима, у присуству Миросла-
ва Кнежевића, начелника Борског управног округа.

Обишавши представништво Националне службе запошљавања, у 
разговору са Соњом Станковић, директорком Филијале Бор, министар 
Ђорђевић је подсетио да је у настојању да смањи број незапослених , а у 
општини Мајданпек са 1.788 лица, тај број је нешто већи од републичког 
просека, држава само за програм преквалификација и доквалификација 
определила 3,65 милијарди динара, што се недовољно користи, па би, у 
складу са интересовањем и потребама тржишта и ова средина могла да та 
средства више користи. Разговарало се и о могућности да се кроз зајед-
нички пројекат удружења грађана, ове локалне заједнице и ресорног ми-
нистарства дође до нове зграде и у њој бољих услова за рад од постојећих.

Кроз унифицирано решење за све центре у Србији, могућност за 
обезбеђење бољих радних услова могао би да добије и Центар за со-
цијални рад у Мајданпеку, где је ресорни министар истакао да се буџетом 
предвиђају средства за комплетно уређење установа социјалне заштите 
широм земље, при чему би се локалне самоуправе побринуле за инфра-
структуру, а Министарство за одговарајући објекат.

НЕГОТИН - У селу Шаркамен путари су ових дана асфалтом пресву-
кли 200 метара једне од кључних деоница у центру села, док је у Јасеници 
асфалтирано 500 метара пута. У локалној самоуправи наводе да ће током 
ове сезоне у још неким од села бити интензивирани радови на инвестици-
оном одржавању путева, будући да је из општинске касе издвојено ове го-
дине за крпљење ударних рупа и асфалтирање 70 милиона динара.

- У Шаркамену смо асфалтирали 200 метара пута. Вредност радова је 
приближно две милиона динара. У Јасеници смо асфалтирали једну деони-
цу у дужини од 500 метара, а вредност тих радова је око три и по милиона 
динара- каже Мерлина Селенић, заменица председника општине Неготин, 
која је са Драганом Мијуцићем, вршиоцем директора ЈКП “Бадњево” и Да-
либорем Ранђеловићем, чланом Општинског већа обишла радове.

У локалној самоуправи наводе да планирају да и наредних година на-
ставе са инвестиционим одржавањем не само путева, већ и кључних објека-
та у крајинским селима, а све у циљу развоја и унапређења живота мештана.

-Ово нам значи много. Ми смо релативно близу града и нама то није 
проблем, поготову се ради и магистрални пут, свако домаћинство има ау-
томобил, и брзо стигнемо до града, међутим када ви кроз село морате да 
идете један километар по блату, по рупама, онда нам је град далеко. Онда 
имамо миграције младих и према граду и према неким другим срединама. 
Ми смо покушали да нам деца не иду према асфалту већ да асфалт доведе-
мо до деце. Наша школа ради још увек добро и надам се да ће у будућности 
радити још боље- каже Обрен Николић, председник Савета МЗ Јасеница.

Радови на асфалтирању кључних деоница по селима настављени 
су и у Мокрању где је урађена једна од деоница дужине од 550 метара, за 
шта је из општинске касе издвојено око четири милиона динара. У плану је 
да се радови наставе у селу Милошеву, али и у месној заједници Бадњево.

 С.М.Ј.

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару ће 
од 14. до 20. августа бити одржан 
пети по реду Камп класичне му-
зике.

Током прва два дана Кам-
па, 14. и 15. августа полазници по-
хађају наставу класичне музике и 
усавршавају своја знања.

У суботу 18. августа у 19 ча-
сова љубитељи класичне музике 
биће у прилици да уживају у кон-
церту класе клавира који ће бити 
одржан у сали Позоришта, док ће 
сутрадан бити одржан концерт на 
отвореном, на платоу испред Му-
зеја.

Организатори Кампа кла-
сичне музике су Народно позо-
риште Тимочке Крајине – Центар 
за културу ‘’Зоран Радмиловић’’ и 
Музичка школа, а покровитељ је 
Град Зајечар. А.П.

- Добра вест за све запослене у центрима за социјални рад је да ће 
њихов рад бити препознатљивији и више вреднован, а кроз реорганизацију 
унапређујемо рад центара, од самих услова до начина на који ће радити. У 
центре за социјални рад нико не долази зато, јер му је то хир, већ зато што 
има неки проблем. Дужност оних који раде у центрима за социјални рад и 
дужност државе је да помогне тим људима на најбољи могући начин – ре-
као је министар Ђорђевић.

Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек је истакао да је у об-
ласти појачане социјалне заштите ова средина већ имала позитивне иско-
раке, а посебно издвојио да је овом приликом поновљено да су за сарадњу 
отворена врата овог министарства локалној самоуправи. 

Одборник Драган Поповић је изразио наду да ће новим запошља-
вањем за које ће се створити могућности након доласка стратешког пар-
тнера за РТБ Бор, са свим оним што би то пратило, смањити и социјална 
давања и незадовољство људи, а чему ће значајно допринети боља кому-
никација са Министарством рада.

Завршавајући посету општини Мајданпек, у насељу Орешковица код 
Доњег Милановца, министар Ђорђевић, посетио је осмочлану породицу 
Башић и њеним члановима поклонио лап топ рачунар.

И.П.
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РЕЧНИ АМБАСАДОРИ И 
ТУРИСТИЧКИ ПРОМОТЕРИ

Одржана 56. „Прва хармоника Сокобање”

У Архео етно парку у Равни

УЧЕСТВОВАЛО ПРЕКО 
60 хАРМОНИКАшА

ЛЕТЊА шКОЛА 
ТРАДИЦИОНАЛНИх ЗАНАТА

Кладово угостило учеснике 63. Дунавске ТИД регате

КЛАДОВО - После ко зна колико завеслаја учесници 63. међународ-
не кајакашке Дунавске ТИД регате, снагу за наставак борбе са ћудима ве-
лике и хировите реке, као и шест деценија раније прикупили су у Кладо-
ву. На пловни пут од Инглоштада у Немачкој до Црног мора у Румунији дуг 
2515 километара кренуо је и хидро-инжењер из Магдебурга Tomas Mencel 
који трећи пут заредом весла кроз Србију.

- Задовољан сам и уживам у предивним пејзажима кроз које прола-
зимо. Србија је прелепа земља, а моју радозналост сваки пут истим интен-
зитетом задовољава сусрет са хидроелектраном Ђердап 1, јер сам хидро-
градњи посветио свој радни век - говори Mencel.

Дводневни предах помогао је учесницима највеће и најдуже речне 
маршуте на свету не само да се одморе већ и да сумирају утиске о приред-
би чија је намера да повеже људе из подунавских земаља.

- То је мисија најдуже регате на којој сваке године учествује око 2000 
љубитеља реке и спортова на води који одвеслају своју деоницу и сваке 
године се враћају у кајаке и кануе. Иако долазе из 10 земаља љубав према 
веслању, природном окружењу и великој речи јача је од говорних барије-
ра – истакао је Предраг Богдановић, руководилац ТИД регате кроз Србију.

На овогодишњој дунавској регати упркос неповољним временским 

 СОКОБАЊА-Протеклог викенда одржан је 56. Међународни фести-
вал „Прва хармоника Србије Сокобања 2018”. Победник у сениорској кон-
куренцији и титулу „Прва хармоника Србије 2018.“ понео је Давид Николић 
из Беча. Давид је, поред ласкаве титуле, од организатора добио и хармо-
нику марке Дивал. Давид хармонику свира од своје десете године и ово 
је други пут да учествује на овом музичком фестивалу, али први пут у се-
ниорској категорији. По први пут, хармоником је награђен и победник у 
најмлађој категорији (петлићи), ове године то је био Радиша Благојевић из 
Бјељине. Најбољи у категорији јуниора ове године је био Петар Марковић 
из Пуковца, а најбољи млађи јуниор Лука Трифуновић из Смедерева. У ка-
тегорији старији пионири најбољи је био Огњен Дамјановић из Београда, 
а за најбољег пионира жири је прогласио Лазара Станојевића из Београда. 
За најбољи дует старијих од 15 година проглашени су Петар Марковић из 
Пуковца и Илија Панајотовић из Ниша, а за најбољи дует до 15 година Ан-
дрија Младеновић и Филип Цветковић. Након проглашења свеукупног по-
бедника, такмичаре и госте поздравио је председник општине Сокобања 
Исидор Крстић и том приликом најавио да ће наредни 57. Фестивал бити 
одржан на реконструисаној Летњој позорници на Врелу, где је и започео 
давне 1962. године. Председник жирија ове године био је Владимир Пано-
вић, шеф Народног оркестра Радио-телевизије Србије. Пановић је пре мно-
го година био члан жирија „Прве хармонике”, али се сада први пут нашао у 
улози председника. У ревијалном делу програма наступили су: група „Ле-
генде“, извођачи изворне музике Биљана Петковић, Алекса Недељковић, 
Зорана Иђушки и Весна Динић. Последње вечери фестивала заједнички 
концерт одржале су велике звезде српске народне музике: Мерима Њего-
мир, Маринко Роквић, Радиша Урошевић , Драгица Радосављевић Цакана 
и Народни оркестар из Ниша. Фестивал је организовала Туристичка орга-
низација Сокобање под покровитељством општине Сокобања.  М. Б.

КЊАЖЕВАЦ - Завичајни музеј Књажевац организовао је и овог лета 
у Архео етно парку у Равни Летњу школу традиционалних заната и конзер-
вације. 

Овогодишња школа, која се наставља радионицама израде дво-
пређеног плетива, носи ознаку Европске године културног наслеђа.

- Ми смо ове године за Летњу школу у Равни добили ознаку Европске 
године културног наслеђа и веома смо поносни због тога. Наша идеја је да 
школа добије међународни карактер, да имамо учеснике из земаља света 
и да на тај начин промовишемо и чувамо драгоцено културно наслеђе на-
шег краја - казала је Милена Милошевић Мицић, в.д. директорке Завичај-
ног музеја. 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.“

условима у горњем току Дунава, учесници регате на пловном путу кроз Ср-
бију нису имали тих проблема.

- Киша нас је заобишла, а и мање је вруће него претходних година 
тако да су услови за крстарење Дунавом готово идеални - закључио је Бог-
дановић.

Општина Кладово једино је подручје у осам земаља на којем учесни-
ци регате бораве четири дана на три различите локације.

- То је најстарија и највећа кајакашка регата на свету, чији су учесни-
ци боравили у Текији, Кладову и у Брзој Паланци. Они су прави речни ам-
басадори држава из којих долазе и зато могу бити промотери туристичких 
потенцијала кладовског краја. То је разлог да им следеће године обезбе-
димо боље и квалитетније услове, јер желимо да из Кладова понесу лепе 
успомене - нагласила је Милена Велишић Божановић, заменица председ-
ника општине Кладово током посете учесницима Дунавског пловног кара-
вана у средњовековном утврђењу “Фетислам”.

Она је учесницима регате пожелела срећан пут и миран Дунав до 
крајњег одредишта у румунском селу Свети Ђорђе на које ће кајакаши и 
кануисти после 75 дана веслања стићи 8. септембра. Речна авантура у Ср-
бији трајала је 18 дана јер су после превесланих 588 километара регаташи 
напустили наше територијалне воде.

 М.Р.
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ГРoЗНИЦА ЗАПАДНoГ НИЛА

ТИТУЛА ПОБЕДНИКА АНСАМБЛУ 
„ИЛИНСКО ВРЕЛО“

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Грoзницa Зaпaднoг Нилa (ГЗН) je вирусно oбoљeњe, кoje сe нa људe 
и живoтињe прeнoси убoдoм зaрaжeнoг кoмaрцa. Узрoчник je вирус грoз-
ницe Зaпaднoг Нилa (ВЗН) кojи je први пут изoлoвaн и идeнтификoвaн 1937. 
гoдинe, у oблaсти Зaпaдни Нил у Угaнди.

Вирус мoжe дa зaрaзи људe, птицe, кoмaрцe, кoњe и другe сисaрe.
Oснoвни нaчин прeнoшeњa инфeкциje нa људe и другe живoтињe 

je убoд зaрaжeнoг кoмaрцa. Кoмaрци сe зaрaзe приликoм сисaњa крви 
зaрaжeних птицa, кoje су рeзeрвoaр зaрaзe (углaвнoм гaврaни и чaвкe).

У рeтким случajeвимa инфeкциja мoжe дa сe прeнeсe путeм трaнс-
фузиje зaрaжeнe крви, трaнсплaнтaциjoм ткивa и oргaнa и вeртикaлнo сa 
мajкe нa дeтe (трaнсплaцeнтaрнo и тoкoм дojeњa). Вирус Зaпaднoг Нилa сe 
нe прeнoси мeђу људимa путeм кoнтaктa.

Кoд oкo 80% инфицирaних oсoбa бoлeст прoтичe aсимптoмaтски, a 
oкo 20% зaрaжeних oсoбa имa симптоме у виду повишене телесне темпе-
ратуре, глaвoбoљe, мучнинe, пoврaћaњa, пoнeкaд сe jaвљa oтoк лимфних 
жлeздa или oспa нa кoжи груди, лeђa или стoмaкa. Кoд <1% инфицирaних 
дoлaзи дo рaзвoja тeшкe клиничкe сликe сa знaцимa упaлe мoзгa (eнцeфaли-
тис) или упaлe мoждaницa (мeнингитис), oднoснo нeурoинвaзивнoг oбликa 
бoлeсти.

Грoзницa Зaпaднoг Нилa je oбoљeњe кoje имa сeзoнски кaрaктeр, 

oднoснo нajвишe je зaступљeнo у пeриoду нajвeћe aктивнoсти вeктoрa – 
кoмaрaцa. Први oбoлeли сe рeгиструjу углaвнoм у другoj пoлoвини jулa 
мeсeцa, a нajвeћи брoj oбoлeлих oсoбa сe рeгиструje тoкoм aвгустa.

Прeвeнциja инфeкциje В3Н сe зaснивa нa мeрaмa зa сузбиjaњe 
кoмaрaцa и нa личним зaштитним мeрaмa.Наjeфикасниjи начин прeвeн-
циje je спрeчавањe убoда кoмарца. У ту сврху трeба:

•	 избeгавати излагањe кoмарцима у врeмe њихoвe наjвeћe активнoсти, 
у сумрак и зoру,

•	 избeгавати пoдручjа са вeликим брojeм инсeката (шумe, мoчварe и 
др.),

•	 приликoм бoравка у прирoди и на oтвoрeнoм кoристити срeдства 
(рeпeлeнтe) кojа oдбиjаjу инсeктe, на oткривeним дeлoвима тeла

•	 нoсити oдeћу кojа пoкрива рукe и нoгe (препоручљиво је да одећа 
буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу).
Други дeo мeра прeвeнциje oднoси сe на смањeњe / eлиминациjу 

кoмараца у затвoрeнoм и на oтвoрeнoм 
прoстoру. Прeпoручуje сe:

•	 пoстављањe заштитнe мрeжe на 
прoзoрe и упoтрeба заштитних 
срeдстава (прeпарата) у виду 
таблeта, тачнoсти и сличнo.

•	 на oтвoрeнoм, гдe сe ради, игра 
или бoрави, исушивањe стаjаћe 
вoдe кojа je пoтрeбна за свe фазe 
развojа кoмараца и eлиминисањe 
мeста на кojа сe склањаjу кoмарци 
(на таj начин смањуje сe брoj мeста 
на кojа кoмарци мoгу да пoлoжe свojа jаjа). Наjмањe jeднoм нeдeљнo 
трeба испразнити вoду из пoсуда за цвeћe, пoсуда за храну и вoду 
за кућнe љубимцe, канти, буради, лимeнки и др. Уклoнити oдбачeнe 
гумe и другe прeдмeтe у кojима мoжe да сe накупља стаjаћа вoда.
Систeматскo сузбиjањe ларви и oдраслих фoрми кoмараца je важ-

на мeра кojу спрoвoде oвлашћeнe стручнe службе Завод за јавно здравље 
„Тимок“ Зајечар.

ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, 
Центар за превенцију и контролу болести

НЕГОТИН - „Чучук Станини дани“, традиционална манифестација из-
ворног народног стваралаштва, која се организује у Сиколу, родном месту 
Чучук Стане, животне сапутнице највећег крајинског јунака Хајдук Вељка 
Петровића, и ове године, 18. пут заредом, окупила је велики број учесни-
ка и културно-уметничких друштава из општина Бор, Бољевац, Алексинац, 
Неготин и Јагодина.

За признања ове традиционалне смотре која негује етно баштину, 
надметала су се културно-уметничка друштва “Извор” из села Ловци код 
Јагодине, “Ђердан” из Трнаве, општина Јагодина, “Милан Васић Перица” 
из Доње Беле Реке код Бора, “Бранислав Нушић” из борског Шарбановца, 
“Илинско врело” из села Илино код Бољевца, “Врело” из Шаркамена, “Жи-
ворад Петровић Дудић” из Јасенице и “Бисер” из села Дражевац у општини 
Алексинац, изводећи игре, песме и народне умотворине из краја из кога 
долазе.

Смотру је у име покровитеља ове манифестације, општине Неготин, 
отворила Мерлина Селенић, заменица председника општине. 

Жири у саставу: Симонида Гаврић, руководилац Драмског студија 
Центра за културу у Бору, Зоран Катић, кореограф и Мирослав Стојимено-
вић, професор српског језика и књижевности из Зајечара, титулу свеукуп-
ног победника доделили су КУД “Илинско врело” из Илина.

Најбољи здравичар је Милан Јовановић из Културно-уметничког 
друштва “Извор” из села Ловци, док је титула најбољег инструменталисте 
припала Братиславу Степановићу.

КУД “Илинско врело” освојило је награду за најоригиналнију ношњу, 
а титула најбоље вокалне групе отишла је женској вокалној групи КУД “Из-
вор”.

У фолклорним играма прво место освојило је Културно-уметничко 
друштво “Бранислав Нушић” из Шарбановца, другопласиран је ансамбл из 
села Ловци, док је треће место освојио КУД “Врело” из Шаркамена.

Манифестацију карактерише и избор Чучук Станине наследнице, 
Стане Пљештић, животне сапутнице Хајдук Вељка Петровића, иначе ро-
дом из Сикола. За ову титулу надметало се 16 девојака, али је она одлуком 
стручног жирија отишла у руке Меланије Тошић из Илина. Прва пратиља је 
Јована Момчиловић из села Дражинац код Јагодине, а друга Анђела Грин-
кић из борске Доње Беле Реке.

 С.М.Ј.
„Овај пројекат суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изражени у 

подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Одржани 18. „Чучук Станини дани“ у Сиколу код Неготина


