
****БРОЈ 308 14.09.2018.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

РАДИМО 
У КОРИСТ 

КЛАДОВЉАНА

КРИТИКЕ 
ОПОЗИЦИЈЕ 

ЧИСТ 
МАРКЕТИНГ

УЗ НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ  
БОЉЕ СУТРА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ИЗ ОСАМ ЗЕМАЉА 
1300 ТАКМИЧАРКИ

Мајданпек свечано обележио 12. септембар, Дан општинеЦентрална свечаност одржана у реконструисаној сали 
Културно образовног центра

Одржано 20. Европско првенство у мажорет плесу

СТРАНА 8

СТРАНА 2

СТРАНА 3

СТРАНА 6СТРАНА 6



БРОЈ 3082 ИНТЕРВЈУ / ПОЛИТИКА

Оснивач и издавач: „ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
 Директор: Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник: Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба: Трг ослобођења 5

Телефон: 030/458-630
 Техничка припрема и штампа: „Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

РАДИМО У КОРИСТ КЛАДОВЉАНА

ЈОШ НИЈЕ ИЗАБРАН НОВИ 
ПРЕДСЕДНИК СО КЊАЖЕВАЦ

Милисав Ратопекић, председник општине Кладово за „Тимочке“

Одржана 27. седница СО Књажевац

Наш главни циљ је да радимо за грађане и да им помажемо. Желимо 
да радимо ефикасније и брже, и да све започете и нове пројекте реализује-
мо на време. Смањили смо цене комуналних услуга, грађанима смо свакако 
изашли у сусрет, што ћемо чинити и надаље. 

Имамо одличну сарадњу са свим председницима општине и градона-
челницима. Стално смо у контакту и надам се да ће се у будућности још 
више развијати регионална сарадња, поручио је у интервјуу за недељ-
ник „Тимочке“ Милисав Ратопекић, председник општине Кладово.

Однедавно сте преузели функцију председника 
општине Кладово. Чему ћете тежити у будућем периоду?

– Наш главни циљ је да радимо за грађане и 
да им помажемо. Могу рећи да добро познајем 
локалну заједницу, менталитет Кладовљана, 
њихове потребе и даћу свој максимум да 
им изађем у сусрет и помогнем колико је 
то могуће. Желимо да радимо ефикасније и 
брже, и да све започете и нове пројекте ре-
ализујемо на време. Бити на челу општине 
Кладово је велика част али и одговорност и 
настојаћу да у сваком погледу оправдам по-
верење грађана.

Шта су приоритети ?
- У плану је да реновирамо пија-

цу. Тренутно је најважније да уредимо 
саобраћајнице, асфалтирамо путеве у 
граду као и по сеоским месним зајед-
ницама. У сређивање локалних путева 
уложено је око 25 милиона динара. Чека 
нас посао и око реконструкције канализационе мреже, јер се јављају вели-
ки проблеми у случају поплава. Планирамо и да обновимо простор у цен-
тру града око Дома омладине. Морам да напоменем да су и сеоске и град-
ске месне заједнице помало заборављене, тако да ћемо и у договору са 
њиховим представницима, у складу са потребама урадити програм прио-
ритетних ствари, који ћемо решавати у наредном периоду.

Шта је у плану у оквиру развоја туризма?
- Кладово из године у годину све више посећују туристи, што нас по-

себно радује. Битно је истаћи да је у 2017 години у односу на 2016. оства-

рено 40 одсто више ноћења , тако да је на крају прошле године било 72 000 
ноћења, и у градску касу се слило пет милиона динара. Надам се да ћемо 
ове године имати још више туриста. Има пуно планова на пољу развоја ту-
ризма на чему ћемо и радити у будућности.

Какву сарадњу имате са председницима околних општина и гра-
доначелницима?

- Имамо одличну сарадњу са свим председницима општине као 
и са градоначелницима. Стално смо у контакту и надам се да ће се у 
будућности још више развијати регионална сарадња.

Да ли има у најави долазак нових инвеститора у општи-
ни Кладово?

- У разговорима смо са турским инвеститорима, а очекује-
мо долазак и Италијана. Преговарамо са њима и надамо се да ће 

већ следеће године бити могућности да се отворе нова рад-
на места у Кладову. Турци су заинтересовани да овде купе 

пољопривредни комбинат, други инвеститори су за-
интересовани да праве хладњаче. Италијанске фир-

ме желе да се баве конфекцијом и њихов услов је 
да упосле 50 жена. Још увек преговарамо са свим 

инвеститорима и надамо се позитивном исходу. 
Ми тренутно у општини Кладово немамо вели-

ки број људи без посла. На евиденцији НСЗ их 
је1600. Са доласком нових инвеститора биће 
много мање незапослених.

Опозиција критикује недавно 
усвојену одлуку да се цене комуналних 

услуга смање за 10 одсто?
- Ми смо ту одлуку донели у корист грађана. Наравно да смо 

пре доношења ове одлуке, узели у обзир све околности и око поскупљења 
енергента и сматрам да смо донели исправну одлуку. Имамо велики број 
пензионера са минималном пензијом од 12 000 динара, радници Општин-
ске управе примају и по 25 000 динара плату, тако да је то њима велики на-
мет. Људи се утужавају за дуговања јер нису у ситуацији да плате обавезе, 
и све то смо имали у виду када смо одлучили да умањимо цене комунал-
них услуга. Сигурно је да никога нећемо угрозити, а грађанима смо свака-
ко изашли у сусрет што ћемо чинити и надаље.  Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Почетак 27. заседања Скупштине општине Књажевац 
обележиле су примедбе опозиције на дневни ред. И Драган Манчић, шеф 
одборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’ и независни одборник Миодраг 
Ивковић, очекивали су да ће на овом скупштинском заседању бити изабран 
нови председник локалног парламента. 

- Овде је дошло до кардиналног кршења пословника о раду и ја тра-
жим одговорност свих оних који су допринели да се изврши кршење по-
словника - казао је Ивковић.

Зашто до избора председника Скупштине није још увек дошло, ви-
дело се на крају седнице, када се пред одборницима нашао предлог изме-
на Пословника о раду Скупштине, којим за тај избор не постоји временско 
ограничење. Опозициони одборници тврдили су да се на тај начин крши 
Закон.

- Неопходно је да Скупштина има председника и ако ви за месец дана 
нисте нашли међу вас тридесеторо ко треба да буде председник, онда тре-
ба да се питате шта радите са другим одлукама и како треба да се појави-
те пред грађане Књажевца - истакао је шеф одборничке групе ‘’За Књаже-
вац заједно’’ Драган Манчић.

Владајућа већина жели време, како би пронашла право и добро ре-
шење за ову функцију, казао је председник Општине Милан Ђокић.

 - Желимо да дамо себи време да нађемо заиста право и добро ре-
шење. Због чега бисмо робовали одредбама из Пословника, које дефини-
шу рок од 30 дана. Зашто да журимо са избором председника СО ? Ја сам 
председник Општине већ други мандат и, најискреније, ни од претходна два 
нисмо имали као град никакве вајде, само трошак, па зашто да журимо, да 
наметнемо грађанима још један трошак – казао је Ђокић.

 Драган Манчић је реплицирао да вероватно да „ко год да дође, ма-
кар то била и Маја Гојковић лично, неће бити довољно добра за све оне по-
требе које има председник Општине са својим сарадницима“.

Остале тачке дневног реда, попут извештаја о раду Црвеног крста, 
или мреже јавних предшколских и основношколских установа, прошле су 
без дискусија и усвојене већином гласова одборника, у чијим редовима је 
од данас, у одборничкој групи ‘’За Књажевац заједно’’ и Нина Милутиновић, 
наставница разредне наставе.

 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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ЗАЈЕЧАР ПРИМЕР ДРУГИМ 
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Татјана Стојановић, шеф одборничке групе СНС у Скупштини града Зајечара за „Тимочке”

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић на састанку са министром Бранком Ружићем и 
државним секретаром Зораном Касаловићем

ИНТЕРВЈУ / ПОЛИТИКА

Са грађанима комуницирам лично и свакодневно како у окружењу у коме жи-
вим, тако и у месним заједницама, на скуповима и разним другим манифестација-
ма које се у граду организују. Сматрам да је важно да се одржи стабилност буџета 
и финансија града како би се благовремено измириле све доспеле обавезе и омогући-
ло несметано функционисање јавних предузећа и редовно примање зарада запос-
лених у тим фирмама. Критике опозиције нису засноване на провереним чињени-
цама и подацима, не нуди се конкретно решење проблема, наглашава за недељник 
“Тимочке”, Татјана Стојановић, шеф одборничке групе СНС у Скупштини града Заје-
чара, којој је ово први одборнички мандат.

Како оцењујете рад Скупштине града Зајечара?
-Сматрам да се седнице Скупштине одвијају у складу са Статутом 

и пословником града Зајечара и да смо кроз један ефикасан рад у про-
теклих четрнаест месеци донели доста добрих и важних одлука за несме-
тано функционисање града и јавних предузећа. Сматрам да су оне кон-
структивне, а самим тим и ефикасне, али исто тако могу рећи да има и 
елемената деструктивне комуникације који се могу препознати кроз не-
престано потенцирање критике одборника опозиције које су засноване 
на непровереним информацијама, без конкретног решења проблема 
и што је најинтересантније непризнавање успеха и рада власти у Заје-
чару. Али то нам не представља сметњу да ми наставимо са својим 
радом и доносимо одлуке у интересу града.

Како комуницирате са грађанима?
-Са грађанима комуницирам лично и сва-

кодневно како у окружењу у коме живим, тако и у 
месним заједницама, на скуповима и разним дру-
гим манифестацијама које се у граду организују. 
Мислим да је важан тај вид комуникације између 
одборника и бирача, како би чули сва њихова 
мишљења, ставове, предлоге и сугестије, јер 
на крају крајева они су нас делегирали упра-
во због тога да се њихов глас пренесе у пар-
ламенту. Наравно да су и медији масов-
нији вид комуникације са бирачима, као 
и друштвене мреже које такође то омо-
гућавају.

Који су проблеми грађана?
- Примедбе грађана су углавном 

инфраструктурне природе,најчешће ве-
зане за делове града у којима живе. Сред-
ства из градске касе траже за уређење путе-
ва, улица, изградњу мостова, спортских терена 
и многих других ствари за које они сматрају да су прио-
ритет. Али исто тако добијамо и похвале за рад, као што је уређење ули-
це 29. новембар, која сваког пролећа добија ново рухо.

Да ли сте члан неког радног тела?
-Учествујем у раду два радна тела у Скупштини града Зајечара: администра-

тивни одбор и комисија за буџет и финансије. Ставови ових радних тела се уважавају 
на скупштинским заседањима, међутим мој неки лични утисак, јесте да представ-
ници опозиције који су такође чланови тих тела не учествују у раду,тачније немају 
примедбе,критике нити сугестије, не гласају за те одлуке, а потом на скупштинском 
заседање најоштрије критикују одлуку са тих тела, што је по мом мишљењу неоз-
биљан приступ важним питањима или је то можда само намера да се критика чује 
пред камерама и ширим аудиторијумом.

Да ли скупштински материјал добијате на време и како се припрема-
те за седнице?

-Како се већина одборника изјаснила, последњих месеци материјал добија-
мо путем електронске поште. Мој вид припреме се огледа првенствено у мојој лич-

ној припреми као одборника, затим у припреми кроз рад одборничке групе која се 
састаје пре сваког скупштинског заседања и још једном прелази сваку тачку днев-
ног реда, али и председник Скупштине града организује састанак са шефовима од-
борничких група и мислим да је то једна добра пракса коју треба наставити и у на-
редном периоду.

Да ли се често јављате за реч?
-За реч се јављам када сматрам да има потребе, када неко питање није до-

вољно образложено или постоји нека дилема. Не јављам се без потре-
бе, већ само кад мислим да могу нешто додатно да појасним.

Каква је Ваша сарадња са председником Скупштине 
града Зајечара, његовим замеником, секретаром скупшти-

не…? 
-Сарадња је изванредна, јер сматрам да су то стручни 

људи који професионално обављају свој посао. На услузи су 
свим одборницима, било да су они из позиције или опози-
ције. С моје стране имам јако позитивно искуство и све по-
хвале за те људе.

Каква је по Вашем мишљењу сарадња одборни-
ка позиције и опозиције?

-Посао опозиције јесте да критикује власт, али било 
би добро да је та критика конструктивна, базирана на 

исправним решењима проблема које опозиција нуди, 
међутим то није случај. Критика ради критике је чист 

маркетинг. С друге стране морала бих да подр-
жим добру вољу опозиције, односно њихово 

учешће у једногласном изгласавању неколи-
ко одлука у скуптштинском парламенту. То 
је за мене знатни помак у сарадњи, тако да 
мислим да ће бити и све боље.

Шта су приоритети у развоју гра-
да Зајечара?

-Приоритети су управо оне актив-
ности које радимо од момента када је фор-

мирана власт у Зајечару, а то су стабилан 
буџет и финансије града и могућност да се 
благовремено измирују све доспеле обаве-
зе, како би се омогућило несметано функци-
онисање јавних предузећа и редовно при-
мање зарада запослених у тим предузећима. 
Такође, важно је и стварање повољне климе 

за довођење домаћих и страних инвеститора, 
отварање индустријске зоне и нових радних места што је горући проблем у граду, 
како бисмо младе људе задржали овде. Улагање у путну инфраструктуру и рекон-
струкцију школа у граду и селима, као и у пољопривреду. Ту већ има доста програ-
ма започетих чија ће се реализација наставити и у будућности.

Да ли имате још нешто да кажете што мислите да је важно, а што Вас 
нисмо питали?

-Желела бих да нагласим да је веома важна успешна сарадња коју локална 
самоуправа има са свим ресорним министарствима и Владом Републике Србије, 
као и значајна финансијску помоћ коју град добија из републичког буџета. Сведо-
ци смо тога да Зајечар у последње време посећују многобројни министри, држав-
ни секретари, иностране делегације, потенцијални инвеститори, а све у сврху тога 
да Зајечар буде боље место за живот. М.М.

Пројекат “Зајечар: Одборници имате реч” суфинансира Град Зајечар. “Ставови изнети 
у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.“

ЗАЈЕЧАР - У Министарству управе и локалне самоуправе, градона-
челник Зајечара Бошко Ничић са сарадницима одржао је, прошлог петка, 
састанак са министром Бранком Ружићем и државним секретаром Зора-
ном Касаловићем. Тема разговора је била додатно запошљавање у окви-
ру квоте која је дозвољена Одлуком о максималном броју запослених у си-
стему локалне самоуправе. 

Градоначелник Зајечара је приликом састанка истакао да је саглас-
ност Министарства неопходна ради несметаног и бољег функционисања 
органа управљања. Министар државне управе и локалне самоуправе Бран-
ко Ружић је рекао да ће Министарство дати сагласност али је нагласио и да 
ће у наредној години учинити све да у склопу инфраструктурних и пројека-
та добре управе, Град Зајечар добије пуну подршку и помоћ.

Како се могло чути на састанку Зајечар је добар пример како локал-
не самоуправе у Србији требају да раде.

 Press Град Зајечар
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БОР - У току су радови на изградњи новог вртића у насељу Нови 
градски центар где ће бити смештено око 120 малишана. Вртић ће имати 
пет васпитних и једну развојну групу у оквиру које ће дефектолог и лого-
пед посебну пажњу усмерити и на рад са децом која имају неки облик по-
ремећаја у понашању.

-Тренутно је на листи чекања за пријем деце у Предшколску установу 
“Бамби” око 400 малишана. Са отварањем 
новог вртића, број деце на чекању би се 
смањио али и даље остаје проблем. Тако 
да је у плану за наредну годину изградња 
још једног обданишта, тзв “Европски вр-
тић” који би, такође, био у насељу Нови 
градски центар. У плану је да ове године 
завршимо пројекат и део средстава из-
двојимо за градњу тог вртића, капацитета 
око 3000 квадрата, што ћемо наредне го-
дине радити фазно. У том објекту би било 
смештено око 250 детета у 12 група а пла-
нира се и изградња нове кухиње. Самим 
тим би се и затвроила листа чекања. Вред-
ност ове инвестиције је око 2,5 милиона 
евра. Мислим да то треба да буде приори-
тет, јер издвајање средстава за децу није 
трошење пара већ улагање у будућност 
– казао је Добрица Ђурић, члан Градског 
већа за социјалну политику и друштвену 
бригу о деци.

Локална самоуправа брине и о без-
бедности деце у вртићима па ће ове го-
дине сва градска обданишта добити нове 
ограде а наредне године је у плану по-
стављање видео надзора.

- Пуну пажњу посвећујемо и зашти-
ти најмлађих па је у складу са тим опре-
дељено око четири милиона динара за 
постављање нових панел ограда висине 
до два метра са капијама које ће се закључавати. Ове године ће ограда бити 
постављена и у ОШ “3.октобар” – додаје наш саговорник.

За добар образовно васпитни рад са децом несумњиво највећи зна-
чај има довољан број стручног кадра. Ђурић наглашава да се неће одустати 
од идеје за сагледавањем реалних потреба и упошљавањем новог струч-
ног кадра.

- Развојна група је постојала до 2005. године када је укинута због не-
достатка кадра и средстава. Сада са изградњом новог вртића у плану је упо-

шљавање још једног логопеда и дефектолога јер тренутно имамо око 30 
детета са лакшим и тежим менталним поремећајима, којима је заиста по-
требна њихова помоћ. Надамо се да када будемо затражили од Владине ко-
мисије радна места, да ће они то одобрити, и да људи буду упошљени на 
неодређено. Тренутно имамо по једног педагога и психолога и двоје рад-
ника са завршеним ДИФ-ом у предшколској установи. То није довољно за 

оволики број деце у вртићима али чини-
мо све што је у нашој могућности да из-
ађемо у сусрет и упослимо још стручног 
кадра. Формираћемо и мобилне тимове 
који ће обилазити школе и радити са де-
цом – казао је Ђурић.

Он истиче да је тренутно стање у 
Предшколској установи “Бамби” добро 
што показују и најбоље оцене које су до-
бијене након извршених провера и кон-
трола. 

- Сви стандарди и прописи су 
испоштовани. Морам да напоменем да 
је Фондација Новак Ђоковић била заин-
тересована да уз асистенцију Раките от-
вори вртиће у борским селима Слатина, 
Брестовац и Метовница, али смо након 
спорведених анализа дошли до поража-
вајућег податка да се тамо годишње роди 
четири до пет детета, што је било недео-
вољно за изградњу обданишта. Родитељи 
су преко Савета родитеља и Управног од-
бора вртића укључени у доношење одлу-
ка битних за рад са децом, што је добро у 
сваком погледу - истиче наш саговорник.

Према последним подацима го-
дишње се у Бору роди око 400 детета.

- У вртићима имамо око 1100 дете-
та а са изградњом нових објеката у плану 
је да буде смештено око 1400 малишана. 

Годишње у Бору се роди око 400 детета, што је доста мање у односу на ра-
није године, када је нпр 1975. године било 938 новорођенчади, али надамо 
се да ће се то у будућности променити. Чинимо све што је у нашој могућно-
сти да тренутно унапредимо услове за смештај малишана и квалитет вас-
питно образовног рада са децом подигнемо на виши ниво – додаје Ђурић. 

 Д.К.
Пројекат „Све је стало само деца расту“ суфинансиран је средствима из буџета Гра-

да Бора. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства“

НЕГОТИН - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања приредио је у Неготину едукацију у оквиру пројекта јачања ка-
пацитета Инспектората за рад и подизања свести грађана у циљу сузбијања 
рада на црно „Реци не раду на црно“. Конференцији су присуствовали пред-
ставници Инспектората рада, Управе за безбедност на раду, Борског управ-
ног округа, Националне службе за запошљавање, али и директори поједи-
них државних и јавних предузећа, привредних субјеката и представници 
синдиката.

-Жеља нам је да јавности у Србији предочимо шта то ради Министар-

ство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и који су циљеви 
у смислу да радници који се ангажују, послодавци који их ангажују и држа-
ва имају користи од свег тога. Инспекторат рада је неко спроводи основне 
законске регулативе, контролише радно правни статус запослених и без-
бедност на раду – рекао је медијима Стеван Ђуровић, директор Инспекто-
рата за рад.

Трибина у Неготину четврта је у низу којом Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања промовише пројекат ,,Јачање 
капацитета Инспектората за рад и подизање свести грађана у циљу суз-
бијања рада на црно“. Тај пројекат иначе финансира Амбасада Краљеви-
не Норвешке у Србији.

-Управо овај састанак треба да унапреди ту сарадњу између Инспек-
тората рада, наших државних органа, јединица локалне самоуправе, пред-
ставника синдиката, послодаваца, како из приватног тако и из јавног сек-
тора, све у циљу да наши радници што безбеднији и да имају што боље 
услове рада-каже Мирослав Кнежевић, начелник Борског управног округа.

Инспекторат рада поред сузбијања рада на црно ради и на већој без-
бедности и здрављу на раду у функцији онога што је законом предвиђено. 
Статистике показују да је прошле године забележено 769 нерегистрованих 
субјеката, док је прекршајних захтева у последњих шест месеци 86 одсто 
више него претходне године. 

- Сваки радник има право да ради и да буде пријављен од чега ће бе-
нефит имати и држава, локалне самоуправе а и сами грађани кроз улагање 
тог новца у инвестиције- каже Владимир Величковић, председник Општи-
не Неготин. С.М.Ј.

НОВИ ВРТИЋИ И ВЕЋА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО

Постављају се нове ограде и видео надзор

Министарство за рад одлучно у борби против сиве економије
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ОПЛЕМЕЊЕН ДЕО 
ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА

Донација хуманитараца из Швајцарске ОШ “Хајдук Вељко“ у Корбову

Укупна инвестиција из градског буџета 195 милиона динара

НОВА ЛЕД РАСВЕТА У БОРУ 
И ОКОЛНИМ СЕЛИМА

КЛАДОВО - Пресецањем врпце ђацима у ОШ “ Хајдук Вељко “ у Кор-
бову на употребу је дата летња учионица и мобилијар за реализацију рек-
реативних активности. Донација је оплеменила део школског дворишта за-
хваљујући ангажовању Швајцарске хуманитарне организација “Ствар срца”. 
Добри људи из земље сатова и чоколаде, захваљујући Чачанској вези сазна-
ли су које су потребе малишана у дунавском насељу у којем школство има 
традицију дугу 173 године.

- Представници чачанске фирме “Ерго-продукт” са којом успешно 
сарађујемо овде су изводили радове и уочили су да је поред школе доста 
празног простора и предложили су да га оплеменимо. Ми смо се радо ода-
звали позиву јер нас посебно веселе дечји осмеси и радост на њиховим 
лицима и то је највећи бенефит донације вредне око 5.000 евра - истакла 
је Веселинка Топаловић, председница хуманитарне организације “Ствар 
срца” из Цириха.

“ Срце се има да га дамо свима “, једна је од порука радосних мали-
шана, који су се донаторима, наставницима, родитељима и гостима захва-
лили пригодним креативним програмом.

- Веома смо захвални донаторима из Швајцарске који су нас изузетно 
обрадовали гестом добре воље. Школа у Корбову добила је донацију која 

БОР - Ускоро ће бити завршени сви радови на реконструкцији јавне 
расвете, односно замене постојеће, новом ЛЕД расветом. 

– У току су радови на постављању ЛЕД расвете на платоу код Капија 
града и у наредном периоду треба да се заврши пескарење а онда и фар-
бање 900 стубова. Замењено је око 4500 сијалица, комплетно су сва на-
сеља градска и сеоска завршена, и очекује се да ових дана буде завршена 
и wifi зона у центру града. Битно је нагласити да се на основу прошломе-
сечног рачуна за утрошену електричну енергију када је реч о јавној расве-
ти остварила уштеда од 80 одсто, односно у односу на 2,5 милиона динара 
колика је била месечна обавеза града за плаћање електричне енергије за 
јавну расвету, прошлог месеца је стигао рачун на 800 хиљада динара – ре-
као је Александар Миликић, градоначелник Бора.

У главној градској улици „Моше Пијаде“ постављено је 169 нових 
стубова.

- Мислим да је ово прави потез. Град Бор је осветљен на савреме-
нији начин и нема расипања енергије као раније. И испред Капије града су 
постављени нови стубови и разведена нова инсталација, тако да је сада и 
овај део града након седам, осам година поново осветљен. Преостаје нам 
да са новим пројектом са Одељењем за планирање и развој завршимо ос-
ветљавање Трга ослобођења и ту ћемо највероватније искористити сту-
бове које смо склонили из улице Моше Пијаде. Сигуран сам да ће грађани 
бити задовољни а наредне године преостаје да у сарадњи са сеоским мес-
ним заједницама отворимо нове линије ка оним селима где нема доброг 
осветљења – додао је Миликић.

Укупна инвестиција из градског буџета је 195 милиона динара. 
Да подсетимо, почетком године су представници локалне самоупо-

раве, компаније „Електромонтаже Краљево“ и „Минел Шредер“ потписа-
ли уговор о замени постојеће јавне расвете у граду и селима штедљивом 
ЛЕД расветом.

 Д.К.

је оплеменила садржаје које користе 80 ђака из матичне школе и два из-
двојена одељења у насељима Ртково и Вајуга- казала је Јелена Марковић, 
директорка ОШ “ Хајук Вељко “ Корбово.

За разлику од пре четири године, када се није много рачуна водило 
о школама, представници актуелне власти конкретним активностима дају 
значајан допринос побољшању услова за реализацију школског програма 
у сеоским срединама.

-У име локалне самоуправе захваљујемо се људима добре воље из 
Швајцарске, јер су дијаспора и локална заједница на истом задатку чији је 
крањи циљ радост малишана у сеоским школама. Дечја срећа је најбоља 
потврда да смо на добром путу - казала је Милена Велишић Божановић, за-
меница председника општине Кладово, која је са Сашом Николићем и Го-
раном Матовићем помоћницима председника општине Кладово била на 
пригодној свечаности у Корбову.

Да би се идеја о донацији ОШ “Хајдук Вељко” у Корбову реализовала 
хуманитарна организација “Ствар срца” у Цириху је организовала концерт 
народне музике под слоганом “Једно вече, једна песма, једна жеља за ОШ 
“Хајдук Вељко”. Приход је допринео реализацији пројекта чија је намера да 
се побољшају услови за реализацију наставних и ваннаставних активности 
школараца из три дунавска насеља. М.Р.
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Централна свечаност одржана у реконструисаној сали Културно образовног центра Бољевца

Мајданпек свечано обележио 12. септембар, Дан општине

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

УЗ НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – БОЉЕ СУТРА

БОЉЕВАЦ - Општина Бољевац обележила је 10. септембра 
Дан општине. На централној свечаности у реконструисаној сали Кул-
турно образовног центра, председник општине Бољевац Небојша 
Марјановић истакао је да је у претходном периоду општина успела 
да путем прекограничне сарадње реализује многе пројекте вредне 
око 250 000 евра, што је показатељ доброг рада локалне самоупра-
ве и одличне сарадње са државама у окружењу.

 - Буџет наше општине је мали, амбиције су велике и успевамо 
да аплицирамо за средства из европских фондова тако да и успеш-
но реализујемо велики број пројеката, на шта треба да будемо по-
носни. На Ртњу је у јеку изградња туристичко угоститељског ком-
плекса, и имамо озбиљну наду да ће то туристичко насеље за пар 
година бити нови покретач развоја Бољевца. Када ускоро пројекат 
за изградњу панорамске гондоле буде готов ми ћемо или путем пре-

кограничних пројеката или у сарадњи са Министарством туризма 
тражити новац за реализацију тог програма који је вредан око 10 
хиљаде евра. Мислимо да би то дефинитивно променило перспек-
тиву Бољевца али и источне Србије. Боримо се и за опстанак наших 
школа, за нове инвестиције и све привреднике како би им пружили 
шансу да се развијају и да будемо бољи у разумевању њихових по-
треба – казао је Марјановић. 

Свечаности је присуствовао Бранко Ружић, министар државне 
управе и локалне самоуправе који је изразио задовољство због до-
бре сарадње локалне самоуправе и министарства на чијем је челу.

 - Бољевац има своју традицију. Министарство државне упра-
ве и локалне самоуправе је учествовало у завршетку реализације 
пројекта Дома културе и биоскопске сале, са три и по до четири ми-
лиона динара колико је требало да се реализује тај програм који је 
финансиран из прекограничне сарадње са Бугарском. То је показа-
тељ да једна мања општина може да на пољу европских интеграција 
уради много и због тога изражавам велико задовољство. Од изузет-
ног је значаја за Бољевац одличан рад фирме „Агромеханика“, која 
има пласман робе на инострана тржишта. То је једна од најбољих фа-
брика са прикључним машинама, као и фабрика пелета која је зна-
чајна и у погледу отварања нових радних места. Важно је истаћи и 
да руководство општине има квалитетну сарадњу са Министарством 
државне управе и локалне самоуправе и сигуран сам да ћемо у том 
маниру наставити и убудуће – рекао је Ружић.

Додељене су и септембарске награде Кошаркашком клубу 
Ртањ за постигнуте резултате за постигнуте резултате током прет-
ходне сезоне и пласман у Другу мушку лигу србије. Награде су до-
били и Маја Констандиновић, ученици музичке школе за промоцију 
музичког наслеђа бољевачког краја на фестивалима и Саша Пана-
кидић, освајачу највиших планинских врхова Европе. Војници који 
су добровољно служили војни рок са оружјем са територије општи-
не Бољевац добили су значке и захвалнице.

 Д.К.

МАЈДАНПЕК - Дан општине Мајданпек, 12.септембар, у гра-
ду под Старицом обележен је пригодно и свечано, као прилика да 
се заокружи и резимира једногодишњи период у функционисању и 
развоју ове локалне заједнице, али и ужива у манифестацијама кул-
турно забавног и спортског садржаја.

Свечана седница Скупштине општине Мајданпек којој су при-
суствовали званичници суседних општина, али и Румуније, те Оли-
вер Мариус, конзул Републике Румуније у Зајечару и Мирослав 
Кнежевић, начелник Борског управног округа, као и представници 
јавних предузећа и установа, почела је обраћањем Славише Божи-
новића, актуелног председника СО Мајданпек који је свима чести-
тао празник и истакао да су успостављени нови мостови сарадње, 
а настављена и стара пријатељства. Председник Општине, Дејан 
Вагнер је о резултатима између два празника истакао значај који 
за стабилизацију и унапређење квалитета живота у општини имају 
дешавања у Рударско топионичарском басену Бор, односно, њего-
вом огранку – мајданпечком, Руднику бакра, затим о подршци која 
највећем мајданпечком колективу стиже од највишег државног ру-
ководства, те стратешком партнерству са кинеским Зиђином и из-
гледима да тако већ наредне године дође до инвестиција, повећа-
не производње и побољшаног пословања РТБ Бор:

„Осим активности које ће се у наредним годинама финансира-
ти из општинског буџета, очекујемо и интензивније активности на 
пословима који су у надлежности државе, а што је у недавној посе-
ти потврдио и председник Александар Вучић, пре свега на санацији 
државних путева и електроенергетске инфраструктуре што ће, осим 
подизања квалитета свакодневног живота битно утицати и на ства-
рање повољнијих услова за изналажење и довођење инвеститора. 
Такође, радује најава председника Вучића да ће држава финансиј-

ски помоћи завршетак пројекта уређења туристичког простора на 
Лепенском виру и тако побољшати услове за даљи развој туризма 
у нашој општини.”

Поводом Дана општине додељена су и традиционална сеп-
тембарска признања. Септембарске награде додељене су Гимназији 
“Миле Арсенијевић Бандера”, Активу жена инвалида рада Мајданпек, 
Данијелу Николићу, Станимиру Балановићу, Јелени Јовановић, Ми-
лораду Палевићу, Зорану Топаловићу и Мирјани Цакић Младеновић. 
Похвале “12.септембар” додељене су Жељку Танасковићу и групи во-
лонтера Црвеног крста Мајданпек.

У име награђених захвалио је Горчило Потпара, директор 
мајданпечке Гимназије.

Дан општине био је повод за одржавање и других манифеста-
ција, првог турнира у малом фудбалу “Златни град”, Изложбе ликов-
них радова малишана предшколске установе и ученика основних 
школа “Мом граду с љубављу”, те концерта мајданпечког бенда “Дун-
стери”. И.Ћ.
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БРОЈ 3088

У Неготину 53. „Мокрањчеви дани“од 15. до 21. септембра

Одржано 20. Европско првенство у мажорет плесу

У СЛАВУ МОКРАЊЦА И МУЗИКЕ

ИЗ ОСАМ ЗЕМАЉА 1300 ТАКМИЧАРКИ

НЕГОТИН - Овогодишње, 53. музичке свечаности Мокрањцу у 
част, „Мокрањчеве дане“ отвориће 15. септембра Ивана Делић, по-
моћник министра културе и информисања, а својом беседом балери-
на Аја Јунг, директорка Београдског фестивала игре. Госте и учесни-
ке фестивала поздравиће у име домаћина и Владимир Величковић, 
председник општине Неготин.

Првог фестивалског дана, традиционално, биће одржано Нат-
певавање хорова, на којем ће се за Статуету Стевана Мокрањца над-
метати хор при београдском храму Светог Ђорђа, Омладински хор 
„Милка Стоева“ из Бургаса у суседној Бугарској , Женски хор Музич-
ке академије на Цетињу, Мешовити хор КУД Јевница из Словеније и 
хор „Rozafa Expression“ из Скадра у Албанији. 

Програмски концепт фестивала задржао је основне стубове, 
па ће публика тако бити у прилици да до 21. септембра ужива у број-
ним програмима, концепцијски различитим, од концерта репрезен-
тативног суботичког ансамбла “Collegium musicum catholicum” под 
управом младог диригента Мирослава Стантића (16.09), клавирског 
квинтета “Alpro senso” (17.09) до концерта вокалне групе “Констан-
тин” из Ниша (20.09). 

Фестивалској публици понуђен је и атрактивни музичко сцен-
ски програм, недавно постављен у Народном позоришту, мјузикл 
Боливуд, ауторског тима Маја Пелевић и Ања Ђорђевић (17.09), али 
и концерт триа Влатка Стефановског за који ће се, верујемо, тражи-
ти карта више (20.09).

Музички сладокусци уживаће у наступу нашег најистакнутијег 
виолисте, уметника несвакидашње енергије и снаге израза, Саше 
Мирковића, који ће се представити са својим ансамблом “Метамор-
фозис” (18.09), а у оквиру програма “Вечерња серенада” и са компо-
зицијама српских аутора инспирисаних Баховим свитама за виолон-
чело. (19.09).

-Уважавајући традицију и значај фестивала “Мокрањчеви дани” 
програмски концепт 53. Фестивала чува идејну окосницу манифеста-
ције чија је основна мисија промовисање стваралаштва најзначај-
нијег српског композитора Стевана Стојановића Мокрањца, допри-
носи афирмацији његовог и уопште српског музичког стваралаштва 
и извођаштва, са акцентом на неговању хорске традиције- каже му-

зиколог др Соња Маринковић, селектор Фестивала. 
Оду гласу, инструменту у који је Мокрањац највише веровао, 

на различите начине даће наше оперске диве, Ива Мрвош Анокић и 
Снежана Савић Секулић, које ће публици представити лепоту наше 
соло песме (19.09). 

Неготински фестивал познат је и по садржајним пратећим про-
грамима, па ће публика тако бити у прилици да ужива у сликама Ми-
лоша Шобајића (15.09), дела насталих на овогодишњој ликовној ко-
лонији “Ехо музике” (16.09), изложби о животу и стваралаштву Петра 
Стојановића (17.09), као и изложби “Археоакустика: сакрална архи-
тектура средњовековне Србије” Зоране Ђорђевић, Драгана Новако-
вића и Марије Драгишић (18.09).

На књижевној трибини биће представљен добитник Драин-
чеве награде, неготински песник Власта Младеновић (18.09), а биће 
промовисана и монографија о 80 година рада ФМУ у Београду, ау-
торке др Иване Перковић, редовног професора Факултета (20.09).

Завршни концерт 53. “Мокрањчевих дана” припада Хору и 
Симфонијском оркестру РТС који ће заједно са дечијим хоровима 
из Неготина, под руководством Бојана Суђића извести Цармину бу-
рану Карла Орфа (21.09). 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“.

СОКОБАЊА - Завршено је 20. Европско првенство у мажорет 
плесу које је предходног викенда одржано у Сококобањи. Преко 
1300 такмичарки из осам земаља (Хрватске,Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Аустрије, Чешке, Пољске, Румуније и Србије) надмета-
ле су се за титулу најуспешније у више категорија. Најатрактивнији 
део првенства одиграо се у суботу и недељу. У суботу је, након све-
чаног отварања и парадног дефилеа свих учесница које су поздра-
виле председника општине Сокобања Исидора Секулића, одржан и 
парадни дефиле кроз центар града. Тог поподнева одржан је и так-
мичарски део дефилеа на одушевљење многобројних гостију и меш-
тана. 

Председник Европске мажорет асоцијације, Ален Шћуриц, је 
рекао да се Сокобања показала као одличан домаћин и да је ового-
дишње Европско првенство најбоље организовано првенство до 
сада и захвалио се свима који су учествовали у организацији.

Првенство је отворио председник општине Сокобања , Иси-
дор Крстић, који је пожелео добродошлицу и пуно среће свим так-
мичаркама. 

У недељу је, у сокобањској спортској хали одржано такмичење 
у бинским наступима. Монтажне трибине су биле премале да приме 
све заинтересоване који су желели да уживају у наступима најбољих 
европских мажореткиња. 

Према речима, Данијеле Боровњак, вође Загребачких навија-
ча, организација је била на врхунском нивоу, не само кад је у питању 
такмичарски део већ и смештај, храна и љубазност свих људи. По-
себно је нагласила пријатан сокобањски ваздух и изразила жаљење 
што не могу да остану још који дан. 

На крају је, након церемоније доделе медаља и пехара нају-
спешнијима у свим дисциплинама и узрасним категоријама, одигра-
но заједничко коло уз трубаче. 

- Све је протекло у најбољем реду, похвале стижу са свих стра-
на. Сокобања је показала да има капацитета да организује и догађаје 
оваквог обима и значаја какво је Европско првенство у мажорет пле-
су и да је ово једна велика реклама за Сокобању - рекао је председ-
ник општине Сокобања Исидор Крстић.

 M.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.

ДОГАЂАЈИ
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Nevsun Resources Ltd. (“Невсун” или “Компанија”) и Зijin 
Mining Group Co. Ltd. (“Зиђин”) најавили су да су обе стране 
склопиле коначни споразум према којем ће Зиђин извршити 
понуду за преузимање свих емитованих деоница и свеукуп-
них деоница у оптицају компаније Невсун за 6,00 канадских 
долара по деоници у готовини („Понуда“). Понуда је вредна 
1,88 милијарди канадских долара (1,41 милијарди америч-
ких долара).

Невсун је водећа компанија средњег обима која се 
бави прерадом тешких метала, а у Србији послује посред-
ством компаније Ракита експлорејшн д.о.о. (Rakita Exploration 
d.o.o.), и тренутно спроводи пројекат Чукару Пеки у Бору, 
налазиште бакра светске класе у Србији, које је од изузет-
не вредности и потенцијала за Србију. Компанија Невсун 
управља и рудником Биша у Еритреји, који се бави произ-
водњом бакра и цинка.

Детаљи понуде ће бити представљени у циркулар-
ној понуди за преузимање коју ће Зиђин у наредним данима 
доставити писаним путем акционарима компаније Невсун, 
најкасније до 18. септембра 2018. године. Акционари компа-
није Невсун имаће иницијални период од 105 дана да понуде своје деони-
це. Одбор директора компаније Невсун једногласно препоручује да акци-
онари компаније Невсун понуде своје деонице и ПРИХВАТЕ Понуду. Одбор 
директора компаније Невсун и даље препоручује да акционари Невсуна 
ОДБИЈУ непријатељску понуду за преузимање коју је упутила компанија 
Лундин 26. јула 2018. године, и да не понуде своје деонице према понуди 
компаније Лундин, која истиче 9. новембра 2018. године.

Понуда подлеже одобрењу у складу са Инвестиционим законом Ка-
наде и Законом о конкуренцији у Канади, одобрењу надлежних органа у 
Кини, и уобичајеним условима затварања. Понуда је такође условљена ми-
нималним захтевом за понуду од 66,3 одсто свеукупних деоница у оптицају 
компаније Невсун. Коначни споразум такође обезбеђује компанији Зиђин 
право да одговори било којој конкурентној понуди која представља бољу 
понуду.

„Ова премијум трансакција представља одличан исход за наше ак-
ционаре, а резултат је ригорозног и конкурентног глобалног процеса који 
има за циљ стварање максималне вредности за свеукупне деонице у оп-
тицају компаније Невсун”, рекао је Ијан Пирс (Ian Pearce), председник Од-
бора директора компаније Невсун, и додао: „Готовинска понуда од 6,00 ка-
надских долара по деоници боље одражава основну вредност рударског 
и развојног ресурса компаније Невсун, а истовремено обезбеђује нашим 
акционарима и одговарајућу промену контролне премије“.

„Зиђин је доказана рударска компанија са тржишном капитализа-
цијом од 10 милијарди америчких долара и успешно извршеним међу-
народним трансакцијама. Одбор једногласно препоручује да акционари 

компаније Невсун понуде своје деонице и прихвате ову понуду како би при-
мили значајну вредност коју представља“, рекао је Пирс.

Чен Ђингхе (Chen Jinghe), председник компаније Зиђин, додао је: „Не-
всун је изузетна рударска компанија, са чврстим фокусом на сигурне, ефи-
касне и одрживе рударске праксе. Као нови власник задржаћемо тај фо-
кус и радујемо се раду са заинтересованим странама у Србији и Еритреји 
и унапређењу ових рударских и развојних ресурса. У Србији на пројекту 
Чукару Пеки намеравамо да брзо развијамо Горњу зону и у њој отпочне-
мо производњу, као и да наставимо да унапређујемо и дефинишемо прво-
класне потенцијале Доње зоне“.

Новчана накнада од 6,00 канадских долара по деоници представља 
премију од 57 одсто у односу на Невсунову непромењену цену деоница 
на затварању од 3,82 канадских долара на дан 7. мај 2018. године, када је 
Lundin Mining Corporation (“Лундин”) јавно објавио своју намеру да преуз-
ме Невсун. Додатно, понуда износи 1,25 канадских долара по деоници Не-
всуна, или 26 одсто више од 4,75 канадских долара по деоници колико је 
било наведено у понуди за непријатељско преузимање Невсуна, које је Лун-
дин иницирао 26. јула 2018. године. Понуда није подложна било каквим ус-
ловима финансирања.

Одбор директора компаније Невсун претходно је одбио непријатељ-
ску понуду компаније Лундин на основу тога што је, између осталог, игнори-
сала основну вредност имовине компаније Невсун. Понуда Зиђина је резул-
тат потпуног стратешког процеса прегледа алтернатива. Одбор директора 
компаније Невсун и Специјални одбор закључили су да Понуда тренутно 
представља најбољу алтернативу доступну Невсуну, а акционарима ком-
паније Невсун пружа понуду највише вредности.

КЛАДОВО - Организовано пчеларство у Кладову има традицију дугу 
више од пола века, а 14 година заредом чланови Друштва пчелара Кладо-
во сваког септембра на изложби меда и пчелињих производа сумирају ко-
лико су пчеле биле вредне. После две немедоносне године, због хладног 
времена и кише у време цветања, пчелари у кладовском крају коначно су 

дочекали добар принос и квалитетан багремов мед.
- Што се тиче минуле сезоне, климатски услови били су повољни. 

Пролетос се свуда ширио мирис багрема, који је био изузетног квалитета 
тако да се то одразило на приносе, јер је доста багремовог меда врцано по 
кошници. Година је била добра код оних пчелара који су имали квалитетна 
пчелиња друштва, тако да су просечни приноси од 15 до 20 килограма меда 
по кошници- објашњава Зоран Траиловић, пчелар из Кладова.

Приноси у кошницама не зависе само од марљивог рада пчела већ и 
од климатских услова и квалитета медоносног биља, говоре кладовски пче-
лари. Упркос томе организовано пчеларење у тој подунавској општини оп-
стаје 55 година и високо се котира у Србији по приносима и квалитету меда.

- Ми се тиме поносимо, стално радимо на подизању квалитета меда 
јер желимо да успешно одговоримо еколошким стандардима. Друштво има 
95 чланова са око 4000 кошница, а посебно нас радује чињеница да је са 
нама све више младих пчелара - задовољан је Љубомир Чолевић, пред-
седник ДП “Кладово”.

Сајам меда у Кладову су оплеменили различити садржаји. Организа-
тор приредбе било је Друштво пчелара Кладово “ уз подршку локалне ту-
ристичке организације, док је покровитељ традиционалне приредбе била 
општина Кладово.

 М.Р.

Саопштење за јавност

ЗИЂИН ПОНУДИО 
ПРЕУЗИМАЊЕ НЕВСУН-a

На Сајму меда пчелари у граду на Дунаву сумирали сезону

МЛАДИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПЧЕЛАРСТВО
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Општина Књажевац помаже и ученике

Ускоро радови на реконструкцији седам неготинских улица

Ратари у кладовском крају задовољни 
приносима пролећних култура

НЕЗАПОСЛЕНИМ 
КЊАЖЕВЧАНКАМА 4000 

ЕВРА ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ

ЗА ПУТЕВЕ 55 МИЛИОНА ДИНАРА

РОДИЛО У КЉУЧУ

КЊАЖЕВАЦ - Књажевачке мајке, које су без посла, и одлуче се да роде треће 
дете, добијају помоћ у износу од 480.000 динара, који се исплаћују у 24 месечне рате.

У оквиру актуелне националне кампање за повећање наталитета у Србији, 
књажевачка локална самоуправа, велики део буџетских средстава издваја за под-
стицање радјања кроз Програм Фондације за повећање наталитета. 

Како каже предеседник општине, Милан Ђокић, повећање наталитета један 
је од приоритетних задатака локалне самоуправе, па су у 2018.години за Програм 
Фондације за повећање наталитета предвидјена средства у износу од 12.000.000 
динара.

Свака породица за прворођено и другорођено дете добија једнократну по-
моћ у износу од 35.000 динара, а за треће дете 100.000 динара. Оно што је специ-
фично за општину Књажевац је подстицај незапосленим мајкама, за рађање трећег 
детета, у износу 480.000 динара, који се исплаћују у 24 месечне рате.

Локална самоуправа брине и о породицама које се боре са стерилитетом, 
па ни један пар, који се до сада обратио захтевом за ову врсту помоћи није одбијен. 
Из буџета се издвајају и средства за за помоћ у лечење деце.

Уз све мере које локална самоуправа предузима у циљу повећања натали-
тета, на више начина пружа се и подршка родитељству. Сви књажевачки основци 
добијају бесплатну ужину, као и бесплатне уџбенике за свако треће, четврто и пето 
дете у продици. У школу, са бесплатним књигама, иду и ученици из социјално угро-
жених породица.

Сваке године, основне и средње школе организују бесплатну припремну на-
ставу за упис у средње школе и на факултете. На тај начин, помаже се и родитељима 
а и ученицима како би што успешније наставили школовање и уписали се у жеље-
не школе и на изабране факултете. 

Доказ да се у Књажевцу води рачуна и о томе да млади остану у овом граду, 
али и да додју из осталих средина је и Дом ученика средњих школа, где ученици са 
територије општине имају бесплатан смештај, као и они коју долазе из других гра-
дова да би уписали једну од две књажевачке средње школе. 

 Press Служба општине Књажевац

КЛАДОВО - Пролећне културе у Кључкој низији за разлику од претходне, 
ове године су ратарима дале висок принос. На пољима се приводи крају жетва сун-
цокрета, који је у овом региону засејан на око 1300 хектара. Пољопривредници су 
задовољни приносом, род је већи од прошлогодишњег јер у просеку износи од 2,5 
до три тоне по хектару.

- Семенка је доброг квалитета и зато је важно да се жетва те уљарице обави 
у планираном року. Тржне вишкове откупљује Неготинска “Нова Уљарица” на пун-
кту код ваге у Рткову- казао је Никола Вербункић домаћин из Рткова који је сунцо-
крет посејао на150 хектара.

Иако цена још није дефинисана пољопривредници верују да неће бити из-
над 30 динара, али с обзиром на већи принос, очекују и да ће са њом остварити 
добит. У кладовском крају кукуруз је ове године засејан на 6000 хектара, засада је 
у одличном стању тако да разлику од претходне ратари ове године очекују добар 
род те културе. Довољан број сунчаних дана и релативно високе количине падави-
на утицале су да кукуруз попут других пролећних култура има убрзан развој па се 
очекује берићетна берба. Ратари указују на одличан квалитет зрна и очекују ван-
редно добар род од око 10 тона по хектару. С обзиром да је током лета било доста 
падавина то је повољно утицало на развој и других пролећних култура у том делу 
Србије уљане репице и крмног биља. М.Р.

НЕГОТИН - Представници Министарства привреде позивит-
но су оценили радове на реконструкцији Даничићеве улице, чији 
су суфинансијери били. Поред асфалтирања у њој је било и додат-
них радова и прикључења корисника на водоводну и канализацио-
ну мрежу. Радови су коштали 55 милиона динара, а финансирали су 
их општина Неготин и Министарство привреде.

-Заједно са представницима Министарства привреде Републи-
ке Србије извршена је званично примопредаја улице. Представни-
ци министарства као и локална самоуправа презадовољни су изве-
деним радовима - каже Владимир Величковић, председник општине 
Неготин, најављујући почетак реконструкције још седам улица у гра-
ду. 

Као код Даничићеве улице и ова ће се реконструкција радити 
по принципу пола – пола. Министарство привреде и општина Него-
тин уложиће по 50 одсто средстава, а цео пројекат коштаће око 150 
милиона динара са ПДВ.

-Након ове примопредаје данас уводимо у посао извођаче ра-
дова у седам улица у граду што је и највећи пројекат који је Мини-

старство привреде подржало. Званични почетак радова у улицама 
Станоја Нешића, Професора Костића, Бранка Перића, Браће Југо-
вића, Доситејева 1 и 2 и Радета Недељковића, за које смо пројек-
но конкурисали код Министарства привреде је изузетно важан за 
нашу општину с обзиром да је у питању највећа инвестиција- додао 
је Величковић.

Процес јавне набавке је већ спроведен за пројекат рекон-
струкције ових седам неготинских улица. Радови ће трајати 110 рад-
них дана, а реализоваће их екипе Штрабага Д.О.О, огранак Преду-
зеће за путеве Зајечар.

 С.М.Ј.



БРОЈ 308 11

Међународна асоцијација за 
превенцију самоубистава (IASP) уз 
подршку Светске здравствене органи-
зације од 2003. године покреће ини-
цијативу обележавања Светског дана 
превенције самоубиства сваког 10.  
септембра. Циљ овог обележавања је 
подизање знања широке јавности о 
здравственом проблему самоубиства, 
ширење информација, смањење стиг-
ме и изнад свега скретање пажње да 
је самоубиство могуће спречити, од-
носно да је превенција најбољи начин 
борбе против самоубиства.

Превенција самоубиства и 
даље остаје све присутни изазов. Сва-
ке године, самоубиство је међу 20 во-
дећих узрока смрти у свету међу љу-
дима свих узрасних доби. Одговорно је за преко 800.000 смртних случајева, што је 
еквивалентно једном самоубиству сваких 40 секунди. Пет од сто становника све-
та, покушало је бар једном да се убије, а проблем постаје већи. Највећи терет са-
моубиства трпе осредње и ниско развијене земље, а и најслабије су опремљене 

за превенцију овог чина. У по-
следњих 50 година стопа само-
убиства је порасла за више од 
60 одсто.

Сваки губитак живота 
представља губитак нечијег 
партнера, детета, родитеља, 
пријатеља или колеге. На сва-
ко самоубиство долази око 135 
људи који претрпе интензиван 
бол или су на други начин по-
гођени. То чини 108 милиона 
људи годишње који су дубоко-
погођени суицидалним пона-
шањем. 

Суицидално понашање 
укључује самоубиство али и су-
ицидално размишљање и поку-
шаје самоубиства. На свако са-
моубиство долази 25 људи који 

га покушају и много више оних који имају озбиљна размишљања о суициду. Само-
убиство је резултат конвергенције генетских, психолошких, социјалних, култур-

них и других ризичних чинилаца, по-
некад удружених са искуством трауме 
и губитка. Људи који одузму себи жи-
вот представљају неуједначену гру-
пу, са јединственим, сложеним и ви-
шеструким узрочним утицајима који 
претходе самом завршном чину. Так-
ва хетерогеност представља изазов за 
експерте који се баве превенцијом са-
моубиства. Ови изазови се могу пре-
вазићи усвајањем приступа у превен-
цији који је на више различитих нивоа 
и кохезиван.

Спречавање самоубиства је 
често могуће и било ко може бити 
кључан у томе. Можете утицати на 
промену околности као члан заједни-
це - као нечије дете, пријатељ, колега 

или комшија. Много је ствари које можете учинити сваког дана, али исто тако и на 
сам Светски дан превенције самоубиства. Можете утицати на повећање свесности 
о овој теми, едуковати себе или неког другог оузроцима и упозоравајућим знацима 
самоубиства, показати саосећање и бригу за оне који су под одређеним ризиком 
у вашој заједници, преиспитивати предрасуде о самоубиству, суицидалном пона-
шању и проблемима са душевним здрављем и делити сопствена искуства.

Људи често оклевају да се мешају, чак и ако су веома забринути за неко-
га. Много је разлога за то, а један од њих је страх да неће знати шта да кажу. Међу-
тим, важно је упамтити да нема јасних и брзих решења. Особе које су прошле кроз 
епизоду интензивног размишљања о самоубиству често наводе да нису тражиле 
неки посебан савет, него саосећајност и емпатију од других, како би им то помог-
ло да другачије посматрају околности и крену ка опоравку. Још један фактор који 
одвраћа људе од почетка разговора јесте да се брину да ће погоршати ситуацију. 
Опет, ово оклевање је разумљиво, пролазак кроз тему самоубиства је тежак и по-
стоји предрасуда да разговор о самоубиству може неком дати идеју да то уради или 
представљати окидач за сам чин извршења самоубиства. Докази говоре да то није 
случај. Много је вероватније да ће брига и слушање без предрасуда више помоћи 
да се стрес смањи него што ће погоршати ситуацију.

САМОУБИСТВО НЕ МОРА ДА СЕ ДОГОДИ!
Искрен и неосуђујући разговор у ком особу пажљиво слушамо и прихва-

тамо је без осуде може бити од великог значаја за њено сагледавање ситуације у 
којој се налази.

На крају, ако постоји неко за кога сте забринути, одвојите минут и посвети-
те га тојособи. То може променити њихов живот.

ЗЈЗ „Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДРУШТВО
Светски дан превенције самоубиства

„РАДИМО ЗАЈЕДНО КАКО БИ СЕ 
ПРЕДУПРЕДИЛО САМОУБИСТВО”

Поводом почетка нове школске године,на иницијативу компаније Ракита Ек-
сплорејшн (Rakita Exploration) одржано јепредавање о безбедности у саобраћају 
за ученике нижих разреда основних школа у селима Брестовац и Метовница. Ини-
цијатива за едукацију јавила се и због присуства повећаног броја путничких и те-
ретних возила, као и радних машина у атарима овихсела, које раде на изградњи 
истражног нископа.

Ученици су имали прилику да се упознају са правилима понашања у са-
обраћају, а компанија Ракита је сваком ученику донирала безбедносни сет реф-
лектујућих додатака који подразумева флуоросцентну торбу у којој су прслук, две 
наруквице/траке, привезак и три налепнице.

Компанија Ракита је посвећена развоју успешне и транспарентне сарадње 
са локалном заједницом и настоји да постигне позитиван дугорочно одрживи ути-
цај у локалној заједници у којој послује кроз отворени дијалог и подршку локал-
ним пројектима.Током радова на изградњи истражног нископа, Ракита предузима 
све неопходне мере заштите људи и животне средине у складу са стандардима Ср-
бије и међународним стандардима.

Александар Влаховић, директор Основне школе „Станоје Миљковић“ у Бре-
стовцу, захвалио се компанији Ракита и изразио наду да ће предавања постати тра-
диција, јер обнављање знања у области безбедности у саобраћају никада није на 
одмет.

„Имајући у виду да је безбедност деце на првом месту, свакако да је школа 
у потпуности подржала једну овакву иницијативу која је потекла из компаније Ра-
кита. Безбедност ученика у саобраћају је примарна за школе у овим селима јер су 
објекти лоцирани тик уз прометне саобраћајнице. Утолико је ово предавање ко-
рисније и верујемо да ће ученици схватити да су и они, као пешаци, равноправни 

учесници у саобраћају и да самим тим имају и они одређене обавезе и одговорно-
сти”, изјавио је Александар Влаховић.

Предавању је данас присуствовало 65ученика нижих разреда из Брестовца 
и Метовнице, док ће 67 ученика виших разреда ова два села, као и 40 ученика ни-
жих разреда из Слатине моћи да чују савете стручњака наредних дана.

На иницијативу компаније Ракита одржано предавање ученицима у Брестовцу и Метовници

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ
Осим едукације,основци добилина поклон сет рефлектујућих додатака који доприносе видљивости и повећавају безбедност у 
саобраћају. Следе предавања ученицима виших разреда, као и ученицима у Слатини. Акцијом ће бити обухваћена 172 основца.

Фото: Д. Новаковић
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Отворена IX међународна изложба “Уметност у минијатури - МајданАрт 2018”

Завршен шести Фото-конкурс “Књига ти и лето”

Аустријанци обишли Кладово

ЧИТАЈ ДА БИ ЖИВЕО

КВАДОВИМА ПО 
ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

МАЈДАНПЕК- Прошла субота је у Мајданпеку била још један праз-
ник уметности будући да је отварање IX Међународне изложбе “Уметност 
у минијатури – МајданАрт 2018” окупило бројне госте, уметнике из земље 

КЛАДОВО - Кладовски крај и планинска беспућа били су занимљива дести-
нација за седморо љубитеља квадова који су у тај део Србије стигли из Тирола у Ау-
стрији. На седмодневно адреналинско крстарење по неприступачним теренима , у 
завичај његових родитеља, Аустријанце је довео Силвио Србуловић пореклом из 
Подвршке. Већ четири године он и његови другари на моћним четвороточкашима 
откривају неки нови шумски пут или запуштену стазу.

- Овај део Србије за возаче квадова изузетно је атрактиван. Возили смо по 
беспућима у општинама, Неготин, Бор и Књажевац, били смо у Голупцу и у Кучеву. 
Аустријанци су импресионирани предлима кроз које смо прошли, тако да је одлуке 
да их доведем у Србију била права. Возимо планинама, без обзира на кишу и лоше 
време, идемо, што се каже, пун гас. Мало блата, мало камења, шумски путеви, су-
пер су стазе, ми за то живимо- казао је Србуловић.

Пасионирани возачи квадова који на четири точка јуре кроз беспућа радо-
знали су људи који желе да се друже и открију лепоте далеких и непознатих преде-
ла кроз које пролазе. Силивио Србуловић члан је Квад тима из Тирола који има 18 
активних возача снажних машина. Са њим у екипи је и Александра Хакл која већ 
четири године вешто управља квадом снаге 800 кубика и опчињена је Србијом.

-Прошли смо кроз предивне пределе од којих понекад застаје дах. Србија 
је прелепа, људи су гостољубиви, а услове за вожњу који су овде ми у Аустрији не-
мамо- истакла је Александра Хакл, уз обећање да ће се поново вратити у кладов-
ски крај. 

Александра тврди да квадови оживе сваки крај кроз који она и чланови ње-
ног тима пролазе. Вожња на квадовима осим изазова пружа прилику да се открију 
природне лепоте крајева до којих се стиже блатњавим или стрмим стазама, зато та 
авантура осим у Аустрији све више присталица има и у Србији.

 М.Р.

КЛАДОВО - На шести фото-конкрс “ Књига ти и лето” кладовског Центра за 
културу, 46 аутора из 11 места послало је 110 фотографија на задату тему. Одлуком 
жирија прва награда отишла је у руке Николине Степановић, из приградског на-
сеља Костол. Другу награду освојила је Оља Симовић из Рашке, док је Кладовљан-
ка Наташа Станковић добила трећу награду.

Ауторке су успешно одговориле на задату тему, а победничка фотографија 
“Читај да би живео” настала је спонтано.

-Другарица и ја смо шетале поред Дунава. Идеја је настала у покрету из за-
баве. Фотографију сам послала на конкурс, али о награди нисам размишљала- рек-
ла је Николина Степановић, првонаграђена на традиционалном фото-конкурсу.

На конкурс су пристигле веома интересантне фотографије са различитим 
мотивима, а тематска композиција поново је најчешће била породица, објаснила 
је Жаклина Николић директорка Центра за културу.

- Намера фото конкурса била је да се промовишу књига и читање. Ове годи-
не имали смо рекордан број радова. Свака фотографија има лепоту проткану сим-
боликом читања, тако да је жири Урош Петровић (дечји писац), Драгослав Илић 
(фотограф из Неготина) и Дарко Поповић (фотограф из Кладова) имао тежак зада-
так. Интересовање је велико, јер до сада у Завичајном фонду имамо 462 фотогра-
фије 1200 аутора из 36 градова. Уз подршку Министарства за културу прошле годи-
не штампали смо публикацију “Фотографијом кроз чудесан свет читања”- истакла је 
Жаклина Николић, на свечаности у галеријском простору кладовског Дома културе.

Све учеснике конкурса Центар за културу наградио је захвалницом.Покрови-
тељ наградног конкурса” Књига ти и лето” била је компанија “Текијанка” док је фото-
графије за изложбу бесплатно израдила фотографска радња “Фото Боце” из Кладова.

 М.Р.

и иностранства који нису штедели похвале на рачун успешне организа-
ције и квалитета приказаних радова, по много чему јединствене излож-
бе и манифестације у земљи.

Централни догађај манифестације је специфична и вероватно 
највећа изложба минијатуре у овом делу Европе која је у Галерији Хотела 
“Golden Inn” у Мајданпеку представила 433 уметничка рада, 266 уметни-
ка из 31 државе света. Изложбу је отворила Lillian Carland Malbašić, члан 
селекционе комисије и жирија из Мелбурна – Аустралија.

Пред бројном публиком уручене су награде и похвале изложбе. 
Претходно, гости су уживали су обиласку Цркве Светих Петра и Павла, 
упознали се са историјом рударења у овој средини, обишли једну од 
најлепших, уређених пећина, Рајкову пећину, упознали се са великим 
природним богатством, лековитим биљем које буја на обронцима пла-
нина уживали у специфичној и јединственој кухињи карактеристичној 
за овај део источне Србије коју су организатори назвали “Коктел Рајко-
ва проја – Малај”. 

- Покушали смо да у визуелну уметност унесемо једну нову енер-
гију и нов начин размишљања, а то је да се изложба сваке године инови-
ра новим садржајима, новим категоријама, новом приступом и одбиром 
радова - објаснио је на чему се свих ових година радило Зоран Митро-
вић, председник “МајданАрта”, а тако у великој мери открио и тајну успе-
ха великих манифестација које се организују у малим срединама.

Сви заинтересовани ову изузетну изложбу могу погледати сваког 
радног дана до краја септембра у терминима од 9 до 11 и од 18 до 20 часова.

Генерални покровитељ манифестације је Општина Мајданпек, а ор-
ганизатор Удружење за уметност, културу и туризам “МајданАрт”, уз помоћ 
Хотела “Golden Inn”, Туристичке организације општине Мајданпек, Свеш-
тенства Цркве Светих апостола Петра и Павла, Удружења “Френд”, те број-
не установа и појединаца из области визуелних уметности у земљи и свету.

 И.Ћ.


