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Општина Неготин финансирала 
радове на реконструкцији објекта

На Дунаву у Текији одржана 
манифестација

Мајданпек посетио Драган 
Стевановић, државни секретар 

Министарства привреде

Одржана седница Општинског већа 
у Кладову

Одржана седница Општинског већа 
у Књажевцу

Традиционална манифестација ‘’Дани бре-
стовачке бање’’, која се са прекидима одржава већ 
четврт века, по лепом и сунчаном времену, одржа-
на је у суботу у Брестовачкој бањи. Поред богатог 
културно-уметничког програма, најављено је и ко-
начно стављање у функцију реновираног здања 
Дворца кнеза Александра Карађорђевића, дина-
мичнији инфраструктурни развој бање, али и свеу-
купног борског ‘’рудника туризма’’. 

-Природа нам је у бањи оставила четири бла-
готворне термалне воде, али на нама је да решимо 
тренутни статус бање Бор поред рудника бакра има 
и ‘’руднике туризма’’, а чине га Брестовачка бања, 
Злотске пећине, Црни врх, Борско језеро, Стол, пре-
лепа села за развој туризма и многи други природ-
ни потенцијали-казао је Александар Миликић, гра-

доначелник Бора.
Након свечаног отварања, уследила је тра-

диционална инсценација „Долазак књаза Милоша 
Обреновића у Брестовачку бању“, а новина је да је 
ове године бању ‘’посетио’’ и кнез Александар Ка-
рађорђевић. Одржана је и традиционална такми-
чарска манифестација „Златне руке“. Манифестација 
је завршена у вечерњим сатима паљењем преоб-
ражањске ватре и концертом Биљане Крстић и 
Бистрика.

Покровитељи манифестације били су Мини-
старство трговине, туризма и телекомуникација Ре-
публике Србије и Град Бор, а организатори Тури-
стичка организација „Бор“, Центар за културу града 
Бора, Музеј рударства и металургије Бор и Бресто-
вачка бања – „Српска Круна“.
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ДУГОВАЊА „ТОПЛАНЕ“ И „ВОДОВОДА“ 
ДОСТИГЛА ВИСИНУ ГРАДСКОГ БУЏЕТА

Одржана седница Скупштине града Бора

БОР - Одборници Скупштине града Бора усвојили су на седници у 
понедељак извештај о извршењу буџета за период јануар-јун 2018. године 
као и предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за ову годину. 
Александар Миликић, градоначеник Бора истакао је да је ребалансом буџет 
увећан за 54,5 милиона динара и он сада износи 2,3 милијарде динара.

Данијела Јовановић, начелница Одељења за финансије нагласила 
је да је за првих шест месеци остварено 40 одсто планираних прихода без 
пренетих и неутрошених средстава што је исто као и прошле године.

- Више прихода је остварено у износу од 161 милион динара а одно-
си се на накнаде за заштиту животне средине, накнаде за коришћење при-
родних сировина и већег прихода од пореза на зараде. Са друге стране, 
остварено је 33 одсто планираних расхода. Највише је издвојено за субвен-
ције 24 посто, накнаде за запослене 22 одсто, за капитална улагања 4,3 по-
сто, средње два а основно образовање три одсто, исто толико и за спорт, 
за популациона давања 4,6 одсто. Из текуће буџетске резерве утрошено је 
75 одсто док је стална резерва остала неискоришћена – рекла је Данијела 
Јовановић, начелница Одељења за финансије.

Опозиција је имала примедбу 
на кратак рок за преглед материјала 
за седницу.

-На свакој седници је увек про-
блем да се материјал достави на вре-
ме, како бисмо били у прилици да 
га детаљно прегледамо и дискутује-
мо о јако важним стварима. У извеш-
тају о извршењу буџета се наводи да 
је остварено 40 одсто прихода што је 
показатељ да нешто није у реду с об-
зиром да ћемо на крају године имати 
извршење од свега 80 посто. Наводи 
се и да је издвојено за плате и судске 

трошкове у Апотекарској установи 53 милиона динара. Апотека Бор се тихо 
угасила као да није ни постојала. Од 20 привредних субјеката, највећих дуж-
ника за неплаћену електричну енергију, Бор је на првом месту неплатиша 
са пет привредних субјеката и то је алармантно и јасан показатељ какво је 
стање у Бору –казао је Драган Марковић, одборник.

Истог је мишљења и одборник Предраг Балашевић.
-Реч је о дефициту који ви покривате са пренетим средствима из про-

шле године. Са друге стране четвртина буџета се даје за субвенције и со-
цијалну помоћ. Јасно је на основу тога да се тешко живи, и да није све сјај-
но као што ова власт то представља народу. Понавља се прича претходних 
осам година да помогнемо Топлану и Водовод, а то су милионске суме нов-
ца и они послују позитивно јер приказују субвенције као њихов приход. Где 
је одговорност менаџмента тих јавних предузећа? - упитао је Балашевић.

Градоначелник Бора Александар Миликић потврдио је да су Топлана 
и Водовод оптерећени великим дуговањима и нагласио да се упорно тра-
жи решење за тај проблем.

-Дуговања ова два предузећа су 2,3 милијарде динара, висине јед-

КЛАДОВО - У општини Кладово у посебан бирачки списак до сада 
је уписано 1499 грађана, од тога 852 Румуна, 635 Влаха, седам Рома, че-
тири Бугарина и један Македонац. На изборима 4. новембра чланове На-
ционалних савета националних мањина у Србији бираће 22 мањинске 
заједнице. Од тога је 18 националних мањина, међу њима су влашка и 
румунска, испунило услов за непосредне изборе док ће се за четири из-
бори одржати путем електронске скупштине. 

Рок за предају листа за непосредне изборе је 15 дана пре одр-
жавања непосредних избора, односно 30 дана пре одржавања избо-
ра путем електронске скупштине. Национални савет има најмање 15, а 
највише 35 чланова.Надлежни подсећају припаднике мањина који живе 
у Србији да искористе бирачко право и да се упишу у посебан бирачки 
списак и додају да је до 15. августа уписано скоро 475.000 наших грађана.

 М.Р.

Избори за националне савете националних мањина 
4. новембра

У БИРАЧКОМ СПИСКУ 
1499 КЛАДОВЉАНА

ног градског буџета али то су дуговања која се “провлаче” годинама. Жалос-
но је што прошле године новац који је дат за енергент није утрошен на ре-
конструкцију погона. Радимо пројекат за водоснабдевање града пијаћом 
водом, смањeњем губитака у мрежи смањићемо и трошкове. У Топлани се 
ради реконструкција и они издвајају средства из сопствених средстава а и 
ми дајемо да би цео посао успешно привели крају. Апотекарска установа 
Бор дугује 550 милиона динара што је заиста велики проблем који покуша-
вамо да решимо и са министарством а иста је ситуација и у Новом Саду и 
Панчеву. Тражили смо и од надлежних органа да испитају ситуацију у апо-
теци а ми упорно тражимо прави модел да решимо овај проблем. Одвојили 
смо 25 милиона динара за спорт и 20 милиона динара за суфинансирање 
невладиних организација што се такође односи на спорт и надам се да ћемо 
2019. године бити у прилици да још више помогнемо развој спорта, јер једи-
но што се исплати је улагање за нашу децу и омладину – казао је Миликић.

Одборници су између осталог усвојили и предлоге одлука о спро-

вођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП “Водовод”, “Топлана” “Јавно 
стамбеног предузећа”, о измени и допуни одлуке о праву на бесплатан пре-
воз на градским и приградским линијама, расписивања огласа за давање 
у закуп локација за постављање киоска и балон хале спортске намене јав-
ним надметањем, као и извештаје о раду “3. октобра”, “Топлане”, Водовода”, 
“Боговине”, ЈП за стамбене усклуге и “Зоолошког врта”.

 Д.К.

БАЛАШЕВИЋ: ГРАД БОР НЕ ШТИТИ СВОЈУ ИМОВИНУ
Расправа је вођена и око просторија у Дому културе. Опозиција је 

напоменула да је издвојен новац за преуређење Дома омладине (бивши 
ТС), док постоје просторије у Дому културе (1 145 квадрата) које су по њима 
прикладније младима.

-Да ли је тај новац могао да утроши на сређивање просторије у Дому 
културе које су веће и могу много више младима да послуже а тренутно их 
користи регионална приватна телевизија и питање је да ли плаћају закуп. 
Доћи ће време када ће се све ово расветлити и показати да Град Бор не 
штити своју имовину – упитао је Балашевић.

Одборник Владан Нововић је нагласио да ШРИФ плаћа порез на 
имовину и остале дажбине.

- Поднели смо захтев катастру на основу Закона о информисању и 
медијима за мишљење, и Служба катастра из Београда нам је рекла да 
имамо право да укњижимо просторије као власништво. Поднели смо 
захтев Градској управи и Правобранилаштву да се ШРИФ-у да скупштинском 
одлуком трајно право коришћења пословних просторија без надокнаде 
за обављање функције коју има. Ако то не буде, мораћемо да поступимо 
по одлуци Републичког геодетског завода који је овлашћен да даје 
мишљење везано за законитост просторија – казао је Нововић.
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ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ И ВОДА

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

Мајданпек у сусрет локалним изборима 2.септембра 2018.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОТВАРАЊЕ 
МИНИ КЛАНИЦА И МЛЕКАРА

СЕДАМ ЛИСТА

Одржана седница Општинског већа у Кладову

КЛАДОВО - Од 15. октобра Кладовљанима ће за за 10 одсто бити 
умањени рачуни за утрошену топлотну енергију одлучено је на седни-
ци Општинског већа. Од старта нове грејне сезоне станари ће за грејање 
издвајати 74,5 динара по квадрату за стамбени простор, а исти износ 
предвиђен је и за пословни простор без мерних уређаја. За испоручену 
топлотну енергију власници станова и пословног простора у објектима са 
мерним уређајима на име варијабилног дела убудуће ће плаћати 5,50 ди-
нара по киловат часу, односно 162 динара за фиксни део по киловат сату. 
Мање новца, Одлука ступа на снагу 1. октобра, грађани ће издвајати и за ра-
чуне за воду за пиће јер је нова цена око 40 динара по кубику за стамбени, 
односно на 53,6 динара за пословни простор. Коригована је и надокнада 
за канализацију, која износи 36 динара за стамбени, односно 49 динара по 
кубику за пословни простор. Од 1. октобра мање новца власници домаћин-
става ће издвајати и за рачуне за изношење смећа, након корекције нова 
цена би требало да буде 4,50 динара по метру квадратном стамбеног про-
стора. Одлуке су добиле једногласну подршку чланова Општинског већа.

-У последњих годину дана комуналне усуге повећане су за 15 одсто 
и то је велики намет за кориснике услуга тако да смо имали велике притуж-
бе грађана који не могу редовно да измире своје обавезе. Наш је став, али 
и обавеза да сагледамо реалну ситуацију на терену и да адекватним паке-
том мера дамо допринос да се затечено стање промени. Морамо да бри-
немо о интересима грађана и њиховом статусу тако да су одуке у складу 
са њиховим захтевима и захтевима Повереништва СНС у Кладову - казао је 

КЊАЖЕВАЦ - Резултати овогодишњег конкурса Буџетског фонда за 
развој пољопривреде, којима се субвенционише набавка опреме за отва-
рање малих кланица и млекара на територији књажевачке општине, били 
су једна од тема 76. седнице Општинског већа у Књажевцу. 

На конкурс, који је крајем маја расписао Буџетски фонд за развој 
пољопривреде, за отварање мини кланица и млекара, јавила су се три 
пољопривредна газдинства, обавестио је већнике на седници, Марко Стоја-
новић, помоћник председника општине Књажевац.

- Конкурс је трајао од 31. маја до краја јуна. Конкурисала су три газ-
динства – једно за отврање мини кланице, а два за отварање мини млека-
ра. Након што је комисија обишла сва газдинства, ороцењено је да сви ис-
пуњавају услове и добили су по 500 хиљада динара по конкурсу. Уговором 
ће бити прецизирано до када ће они морати да отворе мини кланицу, од-
носно мини млекару. Кланица ће бити стационирана у Трговишту, једна 
млекара такође у Трговишту, а друга у Вини. Они неће радити само за своје 
потребе, већ и за потребе трећих лица, за услужно клање, или услужни от-
куп и прераду млека - рекао је Стојановић. 

Општинско веће бавило се и јавним огласом за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у државној својини. Прва лицитација очекује се у 
септембру.

- Донели смо одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у државниј својини. Први круг лицитације биће од-
ран очеком септембра – додао је Стојановић.

Општинско веће, којим је председавао Радојица Вучић, земеник 
председника Општине, бавило се и појединачним захтевима грађана.

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.“

МАЈДАНПЕК - У сусрет локалним изборима који ће у Мајданпеку 
бити одржани 2.септембра, познато је да ће 17.330 лица колико је уписано 
у бирачки списак имати могућност да гласа за неку од укупно седам листа 
које су поднеле четири странке, две коалиције и једна група грађана. За 
нови сазив општинског парламента у којем је 31 место, за поверење грађа-
на надмећу се листа под бројем један, са толиким бројем кандидата „Алек-
сандар Вучић – Зато што волимо Мајданпек“, на броју два са 23 кандида-
та је листа „Милан Кркобабић – ПУПС – И Мајданпек је Србија“, а са бројем 
три је листа „Ивица Дачић – СПС – Јединствена Србија – Драган Марко-
вић Палма“ која, такође, има 31 кандидата за место у локалном парламен-
ту. Под бројем четири на гласачком листићу биће листа „Др Марко Радуло-
вић – Српски покрет „Двери“ са 28, на месту број пет Влашка странка Мост“ 
са 13, на 6-ом месту „Влашка странка“ са 11 кандидата, док ће са бројем се-
дам бити листа Група грађана Доста је било - Упалимо светло“ са 12 канди-
дата за одборнике.

Милисав Ратопекић, председник те подунавске општине.
Мештанима који живе на градској периферији и у сеоским средина-

ма велики намет представља накнада коју плаћају за канализацију.
- Људи у тим срединама обрађују своја имања, имају стоку, користе 

воду наменски и није у реду да им се потрошња која не иде у канализа-
цију наплати као отпадна вода. Та неправда мора да се исправи- закључио 
је Ратопекић, и додао да ће ускоро бити донета одука која ће регулисати 
ту област.

На седници Општинског већа усвојено је Решење о формирању Ко-
мисије за избор начелника Општинске управе Кладово и оставка професо-
ра Бојана Божановића на функцију председника УО ПУ “Невен”.

 М.Р.
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ПОКРЕТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ  У 
ПОГОНИМА “ИПМ МАЈДАНПЕК”

Мајданпек  посетио Драган Стевановић, државни секретар Министарства привреде

МАЈДАНПЕК - Стратешко партнерство Рударско топионичарског ба-
сена Бор, донеће многе користи општини Мајданпек и учинити је атрактив-
нијом за потенцијалне инвеститоре, рекао је Драган Стевановић, државни 
секретар министарства привреде у петак, 17.августа, када је посетио општи-
ну Мајданпек и са својим домаћинима у локалној самоуправи разговарао 
о актуелним питањима. Највише се говорило о могућности да се покрене 
одређена производња у погонима Индустрије за прераду племенитих ме-
тала и тако створе могућности за ново запошљавање.

- Очекујемо да се до краја године позитивно оконча поступак при-
ватизације РТБ -а Бор што ће свакако донети бенефите не само за град Бор, 
него и општину Мајданпек. То ће и све у Мајданпеку учинити атрактивнијим 
и интересантнијим за потенцијалне инвеститоре. Ова зграда на одређени 

МАЈДАНПЕК -  Бранислав Недимовић, министар пољопривреде у 
Влади Републике Србије посетио је општину Мајданпек и обишао више 
узорних пољопривредних газдинстава, која иако малобројна, показују да 
ова средина има изузетно велике могућности и у области пољопривреде, 
мада се као најважније развојне шансе сагледавају рударство и туризам.

Да је пољопривредни потенцијал општине Мајданпек изузетно ве-
лики посебно у сточарској производњи, министар Недимовић се уверио 
обишавши домаћинство Тибора Стојковића на Кршу код Рудне Главе, које 
има фарму са око 300 мангулица, али и план да производњу унапређују и 
шире. У Црнајки је разговарао са члановима ловачких удружења са под-
ручја општине Мајданпек који имају примедбе на нова законска решења 
за област ловства, а у Клокочевцу посетио домаћинство Биљане Данило-
вић која води и основну одгајивачку организацију „Аграр Пореч“ која уз 
покровитељство општине Мајданпек организовала традиционалан Сајам 
пољопривреде.

 И.П.

Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде у посети општини Мајданпек

ПОЉОПРИВРЕДА ЈЕ 
РАЗВОЈНА ШАНСА

начин представља потенцијал и ресурс који Мајданпек мора да искори-
сти. Постоје одређени кораци које ћемо морати да предузмемо, око дефи-
нисања концепта продаје имовине, а онда заједно обезбедити и средства 
којим би ове објекте, у техничком смислу дотерали и учинили интересант-
ним за потенцијалне инвеститоре. И од локалне самоуправе се очекује да 
се у том смислу више ангажује - рекао је Драган Стевановић након оби-
ласка зграде “ИПМ Мајданпек” у центру града сагађену 1969.године са око 
5600 квадратних метара корисне површине и комплетном инфраструкту-
ром, а домаћини интерес да се на овај начин у општини отвори могућност 
за запошљавање још бар 200 лица.

Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек истакао је да је локал-
на самоуправа  опредељена да наступа активније и са више иницијативе за 
решавање питања “ИПМ-а Мајданпек”.

-Циљ нам је да, уз помоћ Владе и ресорних министарстава нађемо 
потенцијалног инвеститора који би покренуо неку производњу у овим по-
гонима, која би могла да упосли пре свега женску радну снагу, јер Рудник 
бакра Мајданпек углавном запошљава мушку – нагласио је Вагнер.

Стевановић је обишао четири мајданпечке улице које су захваљујући 
подршци Министарства привреде саниране. Од 19 милиона динара колико 
је коштало, 8,2 обезбедило је Министарство привреде из кредита ЕИБ. Осим 
тога, општина Мајданпек је за реконструкцију пријавила још осам улица, а 
у току је санација ОШ “12.септембар” и школе на Мирочу, са укупном вред-
ношћу радова од преко 10 милиона динара. 

 И.П.
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ЗА ДОМ КУЛТУРЕ 1,4 
МИЛИОНА ДИНАРА

УМЕСТО ДВЕ, 
НОВА ШКОЛА

ЗА УРЕЂЕЊЕ ВРТИЋА 
39 МИЛИОНА ДИНАРА

ДРУШТВО
Општина Неготин финансирала радове на реконструкцији објекта

Кладово остало без Гимназије и Техничке школе

Регионалан пројекат за унапређење услова 
за смештај деце у обдаништима

НЕГОТИН - Општина Неготин је са 1,4 милиона динара финансирала по-
стављање прозора и врата на објекту Дома културе у селу Самариновац, на којем 
су пре шест година почели, па стали радови на реконструкцији.

-Унутра је стање још катастрофално, морам ту реч да употребим, зато што 
сматрам да ниједан Дом културе на територији општине Неготин, не би требало да 
изгледа овако. Јесте, овде је потреба за радовима велика. Ово је тек почетак, сто-
ларија је постављена у вредности од 1,4 милиона динара– рекао је приликом оби-
ласка радова Владимир Величковић, председник општине Неготин.

Реконструкција Дома културе почела је 2012. поприлично амбициозно. Тада 
је део трема преграђен и дозидан, а део објекта срушен и стављен под  плочу. Обје-
кат површине од преко хиљаду квадрата шест године је таворио препуштен вре-
мену. 

У селу Самариновац са 180 домаћинстава у којима живи око 600 становни-
ка, истичу, Дом културе је неопходан, не само за славља, већ као место окупљања 
током читаве године. Друго је, међутим, питање, да ли им је потребна грађевина, 
која има површину од преко хиљаду квадрата.

-Можда Самариновцу не треба оволики Дом културе, пошто људи и нема 
много, али такав је био постављен и кад је већ направљен мора да се чува да се 
не упропасти. Не можемо нови да правимо, али овај стари морамо да одржавамо 
како треба - каже Чедомир Гаргауновић, председник Савета месне заједнице Са-
мариновац.

Да би Дом културе почео да се користи, потребно је да овај простор добије и 
електричне инсталације, равнајуће слојеве, мокре чворове, али и нову кровну кон-
струкцију, да се ураде подови, среди фасада, али и да доврше још многи послови. 

Ко ће то да финансира и колико ће то да кошта, још се не зна. Сами не могу, 

БОРСКИ ОКРУГ - Општине Мајданпек, Кладово, Неготин и град Бор учет-
своваће заједно на реализацији пројекта који се односи на унапређење услова за 
смештај деце у вртићима, едукацију и саветовалишта за младе. Како је речено про-
текле недеље, на састанку координационог тима за спровођење овог регионалног 
пројекта, програм ће се реализовати уз подршку Министарства за популациону и 
демографску политику, и његова вредност је 39 милиона динара, од чега је мини-
старство издвојило 32 а преосталих седам милиона динара локалне самоуправе.

– У Мајданпеку ће се радити реконструкција Предшколске установе „Ма-
рија Мунћан“ као и опремање њених објеката у Доњем Милановцу и Мајданпеку 
намештајем и едукативним играчкама, и у те сврхе је опредељено пет милиона ди-
нара. Заједничке акртивности ће се спровести у оквиру едукација и саветовалишта 
за младе и  програм ће трајати до децембра – рекла је Мирјана Цакић Младеновић, 
помоћник председника општине Мајданпек. 

Општини Неготин одобрено је 15 милиона динара.
–Овај пројекат има велики значај на унапређење смештаја деце , с обзиром 

да се пројекат односи на реконструкцију и обнављање зграде вртића у Неготину. 
Комплетно ћемо заменити столарију у вртићу „Пчелица“, и тиме побољшати усло-
ве за грејање и боравак деце у обдаништима. Део средстава ће бити утрошен и за 
саветовалиште за младе – рекла је Александра Мандић, радник Општинске упра-
ве у Неготину.

Кладово је добило око пет милиона динара који ће бити утрошени за до-
бробит најмлађих.

 - Средства ће бити утрошена за реконструкцију терасе на постојећем вртићу 
где ћемо добити две нове просторије, тако да ће сва деца која су на чекању, обично 
их годишње има око 90, имати могућност да буду примљена у вртић. Остале актив-
ности се односе на опремање Саветовалишта за младе и едукацију - Гордана Грамоћ, 
руководилац Одељења за привреду и друштвене делатности општине Кладово.

Граду Бору је од Министарства  одобрено девет милиона динара.
 -  Заменићемо столарију у вртићу „Дечија радост“, имаћемо предавања и еду-

кације на тему жена и предузетништво и опремићемо Саветовалиште у Предшкол-
ској установи које ће служити за развојну групу у оквиру које ће са децом радити 
дефектолог и логопед, и коју планирамо да отворимо на јесен – рекао је Добрица 
Ђурић, члан Градског већа.

 Д.К.

КЛАДОВО - На седници Владе Републике Србије, одржаној 9. августа усвоје-
на је Одлука о укидању Средње школе ,,Свети Сава” и Техничке школе у Кладову . 
Уместо те две оснива се нова средња Школа за обављање делатности у области 
средњег образовања и васпитања. Тако је та подунавска општина у једном дану 
после више од пола века остале без Гимназије у којој су се образовале бројне ге-
нерације мештана и стручне школе која је едуковала кадрова за машинске и елек-
тро профиле. Оваква одлука државе забринула је грађане у кладовском крају који 
се плаше нове миграције будућих генерација ђака. Од 3. септембра настава ће се 
реализовати у новој Школи.

- Школа остварује планове и програме наставе и учења општег и 
стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем 
трајању за следеће смерове гимназије и подручја рада стручне шко-
ле: Општи тип гимназије, Економија, право и администрација, трговина, 
угоститељство и туризам, односно   Електротехника, Машинство и обрада 
метала. Запослене у укинутим школама преузима нова Школа и нема технолошких 
вишкова- казао је Зоран Николић, досадашњи директор Техничке школе и в.д ди-
ректора нове Школе који ће до именовања директора обављати његове  послове. 

Формиран је и Привремени школски одбор, у чијем саставу су Бојан Божано-
вић, Мирјана Гавриловић,Душан Белић, Зоран Радуловић, Новак Поповић. Привре-
мени школски одбор донеће статут Школе до 1. септембра 2018. године,годишњи 
програм рада Школе и  обављаће друге послове из надлежности Школског одбо-
ра утврђене законом. М.Р.

па очекују да им у свему помогне локална самоуправа. Ни у општини, међутим, не 
орочавају период за који би ова зграда могла да се приведе намени. Кажу, посао је 
велики и мора да се ради – фазно.

-Питао сам сад људе из Месне заједнице како стоје са пројектима, видеће-
мо да израдимо пројектну документацију за оно што им још фали. Наравно мораће 
фазно да се ради, с обзиром да се ради о великом објекту и видећемо да већ наред-
не године идемо на следећу фазу која је предвиђена и редом док овај дом не ста-
вимо у употребу - истакао је Величковић.

 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.”
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На Новом злотском путу још 52 домаћинства добијају пијаћу воду

Интензивирају се радови у области путне инфраструктуре За радове издвојено шест милиона динара

Због лошег времена уништени километри атарских путева

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
ВОДОВОДА “ЧОКА РЕЉИ”

ПОЧЕЛА САНАЦИЈА ПУТА 
МАЈДАНПЕК-КУЧЕВО

ОПШТИНА ФИНАНСИРА 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДА

ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА 
ЗА ПОЉСКЕ ПУТЕВЕ

МАЈДАНПЕК- Почело је пресвлачење првих пет километара пута Мајданпек 
– Кучево, колико је предвиђено у овој години у оквиру санације комплетне деонице 
која ће бити завршена у наредној години како је и најављено током посете Зорана 
Дробњака, генералног директора ЈП „Путеви Србије“ Мајданпеку, пре 10-так дана.

- Ради се комплетно пресвлачење путне површине новим слојем асфалта. 
Договорено је да се по завршетку ове деонице уради санација два километра пута 
Дебели луг – Јасиково, што је реално било могуће у овом тренутку с тим што ће ра-
дови бити настављени у наредној години, будући да нису били предвиђени програ-
мом пословања ЈП „Путеви Србије“ у 2018. и колико је било могуће урадити у овој 
години- каже Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек.

Он је подсетио да је ове године завршен и пут Рудна глава- Крш- Горња-
не, где је вредност радова била око 70 милиона динара, да се ради и на деоници 
Мироч – Брза паланка, што је 30 година обећавано мештанима Мироча, а тек сада 
урађено, да би почетком септембра били завршени радови чија је вредност 120-
130 милиона динара.

- Вредност радова који се овде тренутно изводе је још око 100 милиона дина-
ра, а договорено је да „Србија путеви“ ураде и асфалтирање више улица у Мајданпе-
ку, Рудној глави и Доњем Милановцу – додао је Вагнер.

Комплетна санација пута Мајданпек – Кучево ће, према првим процена-
ма, коштати око 350 милиона динара и пуно значити како Мајданпечанима, тако 
и привреди. 

– Пут је од изузетног значаја за даљи привредни и развој туризма на под-
ручју општине, за привлачење инвеститора, али и за опстанак и планирање будућ-
ности младих људи у овој средини - каже Бранислав Томић, директор Рудника ба-
кра Мајданпек подвлачећи да је то препознато и у самом врху државе и подржано 
значајним финансијским средствима.  И.П.

БОР - У току су радови на изградњи водоводне мреже „Чока Рељи“ на Новом 
злотском путу, након чега ће 52 домаћинства добити пијаћу воду. 

 - Ово је наставак прошлогодишње фазе радова на изградњи водоводне мре-
же Чока Рељи. Ове године биће урађено 620 метара и са тим биће урађено укупно 
3800 метара водоводне мреже. На основу овог пројекта, 52 домаћинства ће доби-
ти воду, односно за цело насеље укупно 120 домаћинстава – казао је Александар 
Миликић, градоначелник Бора приликом обиласка радова на изградњи водово-
дне мреже.

Вредност радова је 3,8 милиона динара , извођач је Водовод Бор. 
- Поред овог водовода, ради се и водовод у Луци и припрема документа-

ције за изградњу водовода у Бучју. Неопходно је да у 2019.години завршимо прву 
пројектну документацију за све сеоске водоводе и одвојимо средства за те радове 
- додао је Миликић. Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Јавно комунално предузеће ‘’Стандард’’ реконструише цево-
вод у улици Миле Јулиног у Трговишту. Цементно – азбестне цеви замењују се но-
вим, пластичним, како је то раније учињено и у улици Стевана Синђелића. Комплет-
на замена мреже биће урађена и у Змај Јовиној. Све радове финансира општина 
Књажевац. 

Када радници Јавног комуналног предузећа ‘’Стандард буду завршили посао 
у Трговишту и цементно – азбестне цеви у улици Миле Јулиног замене новим, пла-
стичним, тамошњи становници водом ће се снабдевати на далеко квалитенији и без-
беднији начин, каже Братислав Милијић, руководилац развојно – техничке службе.

- Уговор који имамо са општином Књажевац вредан је шест милиона динара. 
Средства општине опредељена су за замену цемент – азбестних цеви и реконструк-
цију дотрајалих линија. У улици Миле Јулиног раде се две деонице , укупне дужине 
670 метара. Радили смо и у Стевана Сунђелића, која је завршена, а у септембру ће 
се радити Змај Јовина. Укупна дужина свих улица је 1015 метара. Биће потпуно ре-
конструисана 102 прикључка са новим цевима, водомерима и корисници ће доби-
ти поуздано и квалитетно водоснабдевање – казао је Миљић.

Вода, која до књажевачих станова и кућа долази са изворишта Сињи вир, 
контролоше се три пута месечно, понавља Милијић. Вода је одличног квалитета и 
третира се само хлором. 

Радови у Трговишту биће завршени за неколико дана, а комплетан, за ову го-
дину предвиђен посао на реконструкцији водовода, до краја септембра. 

 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.“

КЊАЖЕВАЦ - Због лошег времена и константних падавина, уништени су ки-
лометри атарских путева. Општина Књажевац је цифри од пет милиона динара, коју 
је предвидела буџетом за њихово уређење, морала ургентно да издвоји још мили-
он за санацију настале штете. 

У буџету, општина Књажевац предвидела је новац за уређење пољских, или 
атарских путева, меру од које ће користи имати више стотина становника. Локална 
самоуправа издвојила је новац како би пољопривредним произвођачима помог-
ла да брже и лакше стигну до својих њива, воћњака, винограда, каже Мишел Нико-
лић, помоћник председника.

 - На почетку године, на основу захтева месних заједница, општина је из-
двојила пет милиона динара за санацију атарских путева. Због обилних падавина, 
ургентно је издвојено још милион динара. Ради се на целој територји општине, а 
екипе су на терену, процењују штету и на основу захтева мештана и месних зајед-
ница, трудићемо се да свима изађемо у сусрет –казао је Николић.

Захваљујући средствима општине Књажевац, у атару Минићева уређено је 
око шест километара пољских путева, казао је Славољуб Милановић, председник 
месне заједнице Минићево.

За рад булдожера, због великих киша које су током јула уништиле путеве, 
биће посла и наредних дана на подручју Подвиса, Грезне и Глоговца, али и у дри-
гим крајевима књажевачке општине, ако то грађани и месне заједнице препознају 
као свој проблем. 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.“
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Саша Влаисављевић, в.д директора Аеродрома “Никола 
Тесла” у посети општини Мајданпек

У галерији Дома Културе у Котлујевцу отворена изложба Пројекат „Визија 2030 Емилијан Јосимовић“ 
победник на конкурсу

На Дунаву у Текији одржана манифестација

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
НА ДАР УСТАНОВАМА

ЛИКОВНA КОЛОНИЈА УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА 
РЕКЕ МОРАВИЦЕ

„ЗЛАТНА БУЋКА ЂЕРДАПА”

ЗАЈЕЧАР - У галерији Дома Културе у Котлујевцу у понедељак је от-
ворена изложба радова са 24.Ликовне колоније „Гамзиград“, као и ового-
дишња 25. Ликовна колонија која се у Гамзиградској бањи одржава од 20.до 
30. августа.

- Зајечар спада у ретке градове који има ликовну колонију оваквог 
типа и успешно је одржава већ 25 година. Захвалио бих свима онима који су 
ову колонију утемељили и одржали кроз тешка времена тако да ми имамо 
прилику да сада прославимо леп мали јубилеј - истакао је приликом отва-
рања овогодишње ликовне колоније и изложбе са прошлогодишње коло-
није в.д.директора Установе Народно позориште Тимочке Крајине –Центар 
за културу „Зоран Радмиловић“ , Владимир Ђуричић.

Он је нагласио да је покровитељ колоније Град Зајечар, да је уста-
нова на чијем је челу добила оснивачка права на колонију , а суоснивач је 
Електропривреда Србије којој је посебно захвалио на одржавању колоније 
свих ранијих година ,без чије би помоћи тешко опстала.

Селектор 25. Ликовне колоније „Гамзиград“ Мр Драго Симић нагла-
сио је да су на овогодишњу колонију позвани уметници чије су ликовне по-
етике препознатљиве и временски доказане и чија ће дела остати у лега-
ту Зајечару. Изложба радова са ове колоније неће бити постављена само 
у Зајечару, већ ће обићи и све друге градове у земљи и иностранству, ода-
кле долазе учесници колоније.

Част да отвори 25. Ликовну колонију „Гамзиград“ припала је Драгану 
Рапајићу, представнику Електропривреде Србије у Зајечару, који је подсе-
тио да је ЕПС од оснивања колоније домаћин њеним учесницима.

 - Објекат у Гамзиградској бањи , у коме су ликовни уметници смеш-
тени налази се у дворишту једне од најстаријих хидроелектрана у Србији,па 
се надам да ће и ове године, као и до сада бити инспирација за уметнике - 
истакао је Рапајић.

Учесници овогодишње колоније су уметници из Србије, Француске 
,Црне Горе, Бугарске и Македоније, што колонији даје међународни карак-
тер. А.П.

МАЈДАНПЕК - Саша Влаисављевић, в.д. генералног дирек-
тора Аеродрома “Никола Тесла”, током прошлонедељне посете 
Мајданпеку уручио је општинској управи рачунарску опрему, по-
клон ове компаније Општој болници у Мајданпеку, Здравстве-
ној станици Доњи Милановац и Предшколској установи “Марија 
Мунћан”. 

Компјутери са штампачима, 10 за Општу болницу у Мајданпе-
ку, три Здравственој станици Доњи Милановац и пет Предшкол-
ској установи “Марија Мунћан”, представљају донаторску акцију 
Аеродрома “Никола Тесла” који је према речима првог човека ком-
паније, у минуле четири године остварио рекордан профит од 25 
милиона евра, што је мотив да се више посвети улагањима у здрав-
ство, школство и културу, поред престонице и у градовима Србије.

 И.П.

КЛАДОВО - Након два дана и укупно 12 сати проведених на води учесници 
35. Златне бућке Ђердапа на Ђердапском језеру код Текије, на мерење су донели 44 
сома укупне тежине 155,8 килограма. С обзиром да је у првој декади августа како 
организатори рекоше риба слабо “радила” улов је бољи од очекиваног. 

У конкуренцији 52 аласа из 21 града из Србије, Мађарске, Републике Српске 
и Италије титулу најбољег пара понели су Шапчанин Бранислав Станковић и Текија-
нац Петар Јоновић јер су уловили осам сомова укупне тежине 39,7 килограма. На 
овогодишњој сомовијади на Дунаву од потопљеног острва Ада Кале до Хајдучке 
воденице надметали су се аласи којима је бућкање страст. Са уловом седам сома 
тешких 16,7 килограма друго место освојили су Иштван Бата из Мартоноша и Жар-
ко Чекерџин са Пала, док су вишеструки победници сомовијаде Кладовљани Горан 
и Зоран Миливојевић имали шест риба укупне тежине 14,8 килограма а то је било 
довољно за треће место. 

Сома капиталца тешког 13,5 килограма дугачког 111 центиметара надмудри-
ли су Бранислав Петровић из Велике Врбице и Дејан Јоновић из Београда. Иако је 
традиционални фестивал рибе у насељу смештеном на обалама Ђердапског језе-
ра окупио врхунске мајсторе бућкања, са воде се без улова вратило 16 од 26 поса-
да. У улову сома на бућку користи се прастара дрвена направа којом се лупањем о 
површину воде риба из дунавских дубина мами на удицу. Сом мањи од 60 центи-
метара не улази у конкуренцију и враћа се у воду старо је правило традиционал-
ног надметања.То пуних 35 година проверава Јовица Војимировић, познатији као 
Јоца крофна.

 М.Р.

 СОКОБАЊА-Изложба награђених радова на урбанистичко-архитектон-
ском конкурсу за уређење реке Моравице са приобалном зоном туристичког са-
држаја отворена је у уторак у малој галерији у Сокобањи. Прву награду у износу 
од 500 000 динара освојило је идејно решење са ауторском шифром „Визија 2030 
Емилијан Јосимовић“ из Београда а другу идејно решење под шифром 20420, та-
кође из Београда . 

- Кокурс је расписала општина Сококобања а разлог расписивања је уређење 
приобаља реке Моравице као једне од најатрактивнијих локација а које до сада није 
било предмет деловања предходних власти. У питању је простор површине 57 хек-
тара која је једним делом неискоришћен а једним делом нападнут дивљом градњом. 
Идеја је да се томе стане на пут и да на том простору добијемо нове садржаје - каже 
Исидор Крстић , председник општине Сокобања. 

Провопласирани рад, „Визија 2030 Емилијан Јосимовић“ дело је ауторског 
тима састављеног од стручних људи који раде у Америци, Кини, Швајцарској и Ср-
бији на челу са Братиславом Илићем архитектом из Београда. 

- Моја идеја, као неког ко је пореклом из Сокобање, била је да направим 
тим који ће моћи да свеобухватно направи једну добру анализу и да формира јед-
ну визују за будућност Сокобање. Идеја је да откријемо могућности тог подручја 
јавности Сокобање да прикажемо нашу визију даљег развоја Сокобање као једног 
монденског места какво је било у 19. и 20. веку. Такође развијање нових видова ту-
ризма каквих има на Златибору на Копаонику и осталим туристичким центрима - 
каже Братислав Илић, архитекта. 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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ИСПИТИВАЊЕ МУШКЕ ПЛОДНОСТИ

ПРОСЈАЧКА ОПЕРА

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

У октобру премијера представе

Створити здраво потомство је један од приоритета данашње цивили-
зације. Проблем данашње породице, како у свету тако и у Србији је између 
осталог и пад наталитета. Међу најзначајнијим разлозима ове појаве су 
мушка и женска неплодност, као и културолошки разлози, општа друштве-
на клима и други. 

Када је реч о неплодности једна од метода за испитивање мушке не-
плодности је спермограм. Спермограм је анализa која даје податке о ква-
литету (покретљивост, нормалан или патолошки изглед сперматозоида), 
броју сперматозоида и особинама ејакулата (запремина ејакулата, време 
разводњавања, вискозитет, pH вредност). 

Узорак сперме за анализу се даје у самој лабораторији, где се анали-
за и ради, да би се избегло време транспорта и смањили негативни ефекти 
спољашњих фактора, који могу утицати на квалитет узорка (сперме). Узо-
рак се прикупља у хемијски чистој и стерилној посуди. 

Да би узорак био добар за анализу неопходно је да особа апстини-
ра ејакулацију не краћу од 2 дана и не дужу од 5 дана. Веома је важно из-
бегавати дуван, алкохол, лекове уколико је могуће и придржавати се коли-
ко услови омогућавају уравнотежене исхране.

Узорак се затим анализира под микроскопом унутар сат времена од 
узимања узорка.

Различити су узроци поремећаја морфологије и покретљивости 
сперматозоида :

•	 Генетски фактор
•	 Изложеност токсичним хемикалијама (боје, лакови,они који раде у 

нафтној индустрији и др.)
•	 Повећана температура у тестисима (дуготрајно седење, ношење 

тесне одеће и доњег веша, органски поремећаји и др.)

•	 Различита 
патолошка стања у 
гениталном тракту 
и организму уопште 
(варикоцеле,тј.
проширене 
тестикуларне вене, 
инфекције, хормонски 
поремећаји и др.)

•	 Други општи фактори: 
пушење, алкохол, 
неправилна исхрана, 
мала физичка 
активност и др.
Препоруке у оваквим 

случајевима су чешћа физич-
ка активност, ношење комот-
не одеће и доњег веша, правилна исхрана, тј. хигијенско- дијетески режим. 
Уколико постоји поремећај рада тестиса, терапија и третман се даје у са-
гласности са препорукама лекара.

Припаднике јачег пола, али и њихове партнере, требало би упозна-
ти са процедуром обављања ових анализа и охрабрити их да ураде исте, 
уколико је то неопходно. Завод за јавно здравље Тимок у Зајечару је једна 
од релевантних институција где ову анализу грађани могу обавити уз од-
говарајући упут или на лични захтев.

ЗЈЗ ТИМОК Зајечар
Центар за микробиологију

ЗАЈЕЧАР - Премијера представе „Просјачка опера“ Вацлава Хавела, очекује 
се на Данима Зорана Радмиловића, половином октобра а како је истакнуто на кон-
ференцији за медије у зајечарском позоришту сви учесници се слажу да је реч о 
квалитетној и амбициозној представи.

- Представа је толика да ангажује све наше глумачке капацитете и неколици-
ну гостију. Ту има 20-так ликова и од ове представе очекујемо много. Поред свих глу-
маца нашег ансамбла ту су две гостујуће глумице као и редитељ,костимограф,дра-
матург, сценограф. Преговори око музике су при крају и јавност ће бити обавештена 
наредних дана. Велико ми је задовољство да најавим почетак рада на овој пред-
стави. Очекујемо да ће овај пројекат дати нова крила нашем позоришту - нагласио 
је в.д директора Народног позоришта Тимочке Крајине –Центра за културу „Зоран 
Радмиловић“,Владимир Ђуричић.

Редитељ представе Божидар Ђуровић, иначе редитељ Народног позоришта 
у Београду, стари је пријатељ и сарадник зајечарског позоришта .

Ђуровић је подсетио да је већ 13 година везан за ову кућу на Зорановим да-
нима, али стицајем околности никада није режирао у овом позоришту. Најављујући 
прву читајућу пробу представе „Просјачка опера“ Ђуровић је истакао да је то за 
њега дивно искуство,један леп простор, лепо време и леп посао и изразио наду да 
ће успешна сарадња са овом кућом допринети и квалитету представе.

- Комад је одабран након дубље анализе и дуготрајних преговора са руко-
водством позоришта јер је репертоарска политика веома битна и избор комада за-

виси од укуса управе и редитеља, али пре свега од позоришног ансамбла. Глумци су 
душа позоришта и уколико не пронађете текст који ће одговарати ансамблу, мала 
је радост у том послу. С друге стране, јесте да живимо у времену када се култура у 
најбољем случају претвара у забаву, али позориште је све осим забаве, а не сме да 
буде досадно. Трудили смо се да дођемо до комада који није игран у овој земљи од 
1983.године, када је премијера била у „Атељеу 212“, у режији Љубомира Драшкића, 
и од тада код нас комад није игран. Као сваки добар комад, стално је жив, актуелан, 
тако да и када сам га читао после две деценије, стекао сам утисак да је јуче писан и 
баш за нас - нагласио је редитељ Ђуровић

Радња „Просјачке опере“ дешава се у 18.веку, али то не утиче на њену ак-
туелност .

 -Никада у историји није било ни једног друштва које није имало озбиљних 
проблема, а свако добро позориште се бави тим проблемима. Овај комад се бави 
занимљивим односом државе и мафије. То је једна одлична прича која расветљава 
проблеме сваког друштва , па и овог, тако да није само наша већ је опште људска. 
Представа ће бити комуникативна јер говори о кризи идентитета и како се на људ-
ску психу прелама друштвени сyстем - истакао је Ђуровић.

У представи играју: Милош Ђуричић, Милош Танасковић,Ана Бретшнајдер, 
Ирена Станковић, Милутин Вешковић, Драгана Јовановић, Бранислав Мијатовић, 
Наташа Петровић,Јована Стевић, Јелена Рајић, Вујадин Милошевић,Владимир Ми-
лошевић, Предраг Грбић и Габрије Бећаревић.
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