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РАДНА ГРУПА ЗА РЕШАВАЊЕ 
ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА РАДА ЗИЂИНА

Одржана седница Градског већа града Бора

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ПЧЕЛАРЕ

ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ ИЗАЗВАЛО 
ШТЕТЕ У МАЈДАНПЕКУ

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

У Мајданпеку одржана седница Општинског већа

БОР - Град Бор формираће Радну групу за решавање отворених 
питања везаних за рад и пословање Serbia Zijin Bor Cooper и Zijin 
Rakita Exploration Bor, чуло се на прошлонедељној седници Градског 
већа града Бора.

- Радна група ће се бавити питањима рада Зиђина, савета месних 
заједница и града Бора. Имали смо састанак са представницима 
савета шест МЗ на чијим територијама се директно врши рударење 
или су потенцијалне територије на којима ће се обављати та 
делатност а то су: Кривељ, Бучје, Оштрељ, Слатина, Брестовац и 
Метовница где је био договор о формирању ове Радне групе која ће 

КЊАЖЕВАЦ - Шта се радило и градило у 2018. години и какви послови су у 
току разговарало се на седници Општинског већа у Књажевцу. Једна од тема била 
је и расподела средстсва након конкурса за субвенције у пчеларству. 

Сви послови на уређењу грађевинског земљишта су завршени онако како 
су и предвиђени програмом, казао је на седници Општинског већа Младен Радо-
сављевић, директор Јавног предузећа за развој, урбанизам и изградњу. Из 2018. 
у ову годину пренешени су доградња вртића и уређење стазе у улици Ђуре Ђако-
вића, које касни због имовинско – правних односа.

-Све остало што смо планирали је и урађено, а тренутно се ради канализа-
ција у Трговишту, уређује се плато у Гургусовачкој кули, почела је изградња игра-
лишта у ОШ ‘’Дубрава’’, ових дана крећу радови и у ‘’Вуку’’....Почели су радови на из-
градњи бране. Поновили смо јавну набавку за изградњу водовода у Штитарцу и 
Кренти- казао је Радосављевић.

На седнци је усвојена и одлука о расподели средстава након конкурса за суб-
венције у пчеларству за повећање броја пчелињих друштава. За те намене у буџет-
ском фонду за развој пољопривреде издвојено је преко шест милиона динара, ка-
зао је Марко Стојановић, помоћник председника општине. 

-Одлучили смо да више помогнемо људе који имају мање кошница. Ко је 
имао 20 кошница, добио је помоћ за увећање пчелињих друштава за још 12. Они 
са 21 – 50 кошница, добили су помоћ за 10, а они од 51 до 80 за осам кошница. Они 
који поседују до 100 кошница добили су по четири кошнице. За пчеларство је из-
двојено 6.615.000 динара- рекао је Стојановић. 

Већници су усвојили план заштите од пожара за зграду Општине, нови пра-
вилник о систематизацији радних места у Библиотеци, те неколико захтева грађа-
на за накнаду штете од уједа паса луталица. Љ.П.

МАЈДАНПЕК- Пред члановима Општинског већа у Мајданпеку ове седмице 
нашла се само једна тачка дневног реда, усвајање месечних наративних и финан-
сијских извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања, али се 
у њеном неформалном делу могло чути и више информација о актуелним посло-
вима локалне самоуправе.

Говорило се и о штети које је претходне вечери причинило снажно невре-
ме, јер јака киша, праћена олујним ветром није мимоишла ни општину Мајданпек. 
У граду, оштећен је кров дечјег диспанзера, почупано и поломљено више стабала, 
а палог дрвећа, па и одрона било је и на готово свим саобраћајницама. Драган По-
повић, председник Општине Мајданпек је истакао да се након недавно одржане 
седнице Општинског штаба за ванредне ситуације, интензивно радило на санацији 
оштећених саобраћајница у Казанском потоку и другим насељима, које су претрпе-
ле велику штету током последњих падавина.

Говорећи о актуелним радовима, председник Општине је рекао да би поред 
радова на Дому културе ускоро требало да почне реконструкција сеоске амбулан-
те у Рудној Глави, као и да се за десетак дана очекује завршетак реновирања Спор-
тско рекреативног центра „6. август“ и отварање опремљене Канцеларије за младе. 

Поменуо је и радове на домовима културе у Мирочу и Влаолу, као и да на 
жалост, мало касне, али се интензивно приводе крају послови везани за изградњу 
прихватилишта за псе. Поред тога, реализују се и мере за подстицај и развој пољо-
привреде. И.Ћ.

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

се бавити дневним питањима у односима између месних заједница, 
града Бора и Зиђина и имаће једном месечно састанак. Ово треба да 
буде конструктивна радна група која ће коректно и брзо решавати 
сва отворена питања. У року од осам дана од дана доношења ове 
одлуке формираће се радна група а у наредних 15 дана очекујемо и 
први састанак– казао је Александар Миликић, градоначелник града 
Бора.

Између осталог, једно од питања које ће разматрати Радна 
група је и аерозагађење у граду.

Већници су усвојили и предлог одлуке о утврђивању називе 
улица и тротоара на територији града Бора.

-Одлука се односи на онај део градске територије где до сада 
нису били утврђени називи и имена улица и тротоара. Постоје 
неки делови бивших улица, прилази улицама и који с ена снимку 
Републичког геодетског завода виде као јединствена целина 
и по њиховом елборату то би требало да буде предмет доделе 
нових назива. Задатак комисије није био да врши промену назива 
постојећих улица, а било је доста предлога грађана за измену назива 
постојећих улица. Предлози грађана су били изузетно конструктивни 
–казао је Слободан Јовановић из Градске управе града Бора.

Чланови Градског већа усвојили су предлог одлуке о 
утврђивању организације у области спорта посебног значаја за 
град Бор, као и предлог закључка о спровођењу јавне расправе о 
нацрту одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације 
градског насеља Бор. Д.К.
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НОВИ ЕНТЕРИЈЕР ЗА 
“СТАРУ ШКОЛУ”

БОРБА СА НЕВРЕМЕНОМ 
И ДИМОМ

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ДОМА КУЛТУРЕ

РАДНО ЛЕТО У 
КЊАЖЕВЦУ

Радови у ОШ “Велимир Маркићевић”

Градоначелник Бора одржао конференцију за медије

Почели радови у оквиру прве фазе одржавања

За путну инфраструктуру више од 100 милиона динара

БОР-Јако невреме које је погодило град Бор оставило је велике по-
следице на електро енергетски систем највише у сеоским месним заједни-
цама, речено је на конференцији за новинаре која је тим поводом одржа-
на у уторак.

-Седам високонапонских далековода је остало без напајања елек-
тричном енергијом и 150 нисконапонских водова. До сада је отклоњено 
77 кварова на нисконапонским мрежама, остало је још 73 да се среди и 
на Штабу за ванредне ситуације утврдили смо да постоји још 25 локација 
на којима ће се санирати кварови. Радници ЈКП “Водовод” и “3.октобар” су 
у року од 24 часа реаговали и очистили канализацију, склнили поломље-
на стабла и наносе који су се нашли на коловозима, а оно сто је најважније 
је да нема животно угрожених лица-нагласио је Александар Миликић,гра-
доначелник Бора.

На питање новинара о повећаном аеро загађењу које је претходних 
дана забележено у Бору Миликић је објаснио да је тим поводом одржан 
састанак са представницима Зиђина и састанак у Борском управном округу.

-Као град смо имали низ активности са компанијом „Зиђин“ и еви-
дентно је да постоји одређен ниво аеро загађења. Имали смо састанак са 
представницима компаније, након чега је одржан састанак и у Борском 
управном округу на коме су присуствовали и представници инспекције 
која је предузела одређене активности и врши контролу , јер информација 
коју ја имам је да је дошло до „испада” у једном трафоу и да је то разлог по-
већаног аеро загађења-тврди Миликић.

По његовим речима на нивоу Округа је договорено да ће град Бор 
добити још једног инспектора за заштиту животне средине са територије 
града.

Миликић је рекао да је компанија Зиђин потребан партнер и граду 
и држави,али и да мора поштовати прописане еколошке стандарде, чему 
тежи и локална самоуправа.

-„Зиђин“ запошљава 5.000 наших суграђана. Приликом недавног 
обиласка компаније са министром за рад запосљавање борачка и социјал-
на питања Зораном Ђорђевићем речено ми је да је упућено још 230 нових 
радника, плате су увећане за 18 одсто, што је добро, као што је добро и да 
се рударење у Бору развија-закључује Миликић.

Пре конференције за медије одржана је и седница градског Штаба 
за ванредне ситуације где су разматране активности поводом недавног не-
времена и планови за предстојећи период.

 М.М.

МАЈДАНПЕК.- Ученике и наставнике Основне школе “Велимир Мар-
кићевић” у Мајданпеку на јесен ће обрадовати реновиран школски про-
стор. Радови на ентеријеру који подразумевају замену унутрашње стола-
рије, канализационих и водоводних инсталација и керамике у школским 
тоалетима, кречење учионица, ходника и фискултурне сале требало би да 
буду завршени до почетка школске године

Потребна средства од око седам милиона динара обезбедила је ло-
кална самоуправа.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

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

КЊАЖЕВАЦ -Дуго очекивану брану на Тимоку Књажевчани ће добити до 
краја грађевинске сезоне, каже председник општине Милан Ђокић. 

Изградња бране само је један од пројеката на којима се интензивно ради. У 
путеве ће бити уложено преко 100 милиона динара. 

-Почели су радови на брани о којој се годинама уназад говори. Она би тре-
бало да буде готова до краја августа. Али, ради се о специфичним пословима, тако 
да је могуће да тај пројекат потраје и дуже. У току је нови јавни позив за изградњу 
моста. Надам се да ће други успети, јер на првом није било заинтересованих из-
вођачких фирми - рекао је МИлан Ђокић.

Јавни позив за избор извођача на уређењу градског стадиона је у току, а 
у међувремену завршавају се тротоари у улици Бранка Радичевића и партерно 
уређење Деветих бригада.

-Пројекат уређења Деветих бригада је при крају. Становници овог насеља 
су презадовољни оним што је урађено након 40 година од изградње зграда. Скоро 
су готови и тротоари у улици Бранка Радичевића. У току је јавни позив за уређење 
комплекса градског стадиона –додао је Ђокић.

У путну инфраструктуру општина Књажевац инвестираће ове године преко 
100 милиона динара, више него икада раније. 

-Оно што тангира највећи број Књажевчана је почетак радова на асфалти-
рању улица у граду и селима. Радимо асфалтирање чак 15 улица у граду и десетак 
улица у селима. Ове године у путну инфраструктуру издвајамо више од 100 милио-
на динара, што је више него икада раније-додаје председник Општине.

Након Васиља, Грезне, Каличине, Витковца, Штипине, циклус уређење се-
оских домова наставља се ове године у Балановцу, Бучју, Дебелици, Кожељу, Рго-
шту, Кални и Дубрави. Да слика радног лета у Књажевцу буде потпуна, треба дода-
ти и недавно започети посао на реконструкцији јавне расвете.

 Љ.П.

МАЈДАНПЕК- У Рудној Глави, највећем селу у општини Мајданпек, 
почела је прва фаза реконструкције Дома културе којом је предвиђена 
замена крова, фасаде, столарије и санитарних чворова. Радови треба да 
се заврше за 45 дана, да би у следећој фази наредне године комплетно 
уређење могло да се приведе крају. Драган Поповић, председник Општи-
не Мајданпек је истакао да је вредност радова обухваћених првом фазом 
16 милиона динара, а да је средства обезбедила локална самоуправа.

У Рудној глави, поред радова на Дому културе, ускоро би требало да 
почне и реконструкција, односно проширење амбуланте, за шта је издвоје-
но 13 милиона динара из општинске касе. И ти радови треба да буду зав-
ршени за 45 дана, будући да је предвиђено да у међувремену, амбуланта 
буде смештена у школском простору.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.
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ДОДАТНИХ 2,7 МИЛИЈАРДИ ЗА 
ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић у Зајечарском округу

ЗАЈЕЧАР - Потпредседница Владе Србије и министарка грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајло-
вић посетила је са својим сарадницима и директорима ресорних 
јавних предузећа Зајечар где се састала са начелником Зајечарског 
округа, градоначелником Зајечара и председницима општина Боље-
вац, Сокобања и Књажевац. 

Михајловићева је са челницима локалних самоуправа из овог 
краја разговарала о текућим и будућим пројектима из области ин-
фраструктуре. 

“Обичај министарства које водим је да будемо на терену и раз-
говарамо са људима о пројектима важним за грађане. Данас смо на-
правили договоре о реализацији пројеката у путној, железничкој 
и комуналној инфраструктури. Само ће у друмски саобраћај бити 

уложено додатних 2,7 милијарди динара, док 
у железнички саобраћај у овом крају улаже-
мо 11 милијарди и то за деоницу од Ниша до 
Зајечара и реконструисану пругу Пожаре-
вац-Мајданпек”, рекла је она. 

Михајловићева је похвалила локалне са-
моуправе у Зајечарском округу рекавши да је 
пројектно-техничка документација за бројне 
пројекте спремна.

“Наш буџет је стабилан, знамо приори-
тете и имамо спремну документацију за мно-
ге пројекте. У току је припрема пројектно-тех-
ничке документације за пут од Параћина до 
Зајечара, процењена вредност радова је око 
600 милиона евра. Сређујемо железницу – 
пруге и железничке станице и полако ћемо 
добити потпуно нову слику српске железни-
це”, рекла је она. 

Бошко Ничић, градоначелник Зајечара захвалио се потпред-
седници Владе и њеном тиму на подршци. 

“Разговарали смо о озбиљним темама везаним за инфраструк-
туру и договорили реализацију пројеката чија вредност превазила-
зи вишегодишње буџете Зајечара”, рекао је Ничић. 

Владан Пауновић, начелник Зајечарског округа рекао је да је 
данашњи састанак одличан пример односа републике према локал-
ним самоуправама. 

“Отворили смо бројна питања која локалне самоуправе не 
могу да реализују саме, а све у циљу квалитетнијег и бољег повези-
вања са остатком Србије и квалитетнијег живота наших суграђана”, 
рекао је Пауновић. 

 Текст и фотографија: www.mgsi.gov.rs
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ПРИНЦЕЗА БИЉАРИЦЕ 
НАЂА АНЂЕЛКОВИЋ

МИЛИКИЋ: БУДУЋНОСТ 
ГРАДА СУ ДЕЦА И МЛАДИ CITY GAMES НА 

БАЗЕНУ БАЊИЦА

Организован пријем за ученике генерације основних и 
средњих школа

Прво место за тим из Књажевца

Одржана 25. манифестација „Свети Јован Биљобер“

СОКОБАЊА-Манифестација „Свети Јован Биљобер“ одржана је у подножју 
планине Ртањ. Више стотина учесника из свих крајева Србије надметало се у пла-
тењу венчића, познавању лековитог биља а била су организована такмичења у пи-
каду, надвлачењу конопца и трци у џаковима. За оне најхрабрије организован је и 
успон на врх Ртња, „Шиљак“ чија је надморскa висина 1565 метара. Организатори 
манифестације и ове године били су Удружење за лековито биље „Др Јован Туца-
ков“, Туристичка организација Сокобања и МЗ Мужинац.

Заршни део манифестације одржан је испред Завичајног музеја избором 
принцезе Биљарице и дефилеом. За принзезу Биљарицу изабрана је Нађа Анђелко-
вић, прва пратиља је Јања Младеновић а друга Нађа Ратковић, све три из Сокобање. 

Сваке године интересовање за манифестацију је све веће.
-Ова манифестација је започета пре 25 година на моју иницијативу. Прве го-

дине било нас је тридесетак, професори са факултета и људи који су се бавили ле-
ковитим биљем. Тада није постојало интересовање мештана из околних села. Како 
су године пролазиле, постепено се појављивало интересовање околних месних 
заједница и данас имамо активно учешће МЗ Мужинац али ту је присутна и МЗ Вр-
мџа али и мештани из осталих села као и из саме Сокобање. Од 2000. године Удру-
жење „Др Јован Туцаков“ организује четвородневну едукацију берача која се зав-
ршава 7. јула када сви који прођу обуку добију и сетртификате. Интересовање за 
обуку је велико, ове године имамо фармацеуте, правнике а имамо и људе који су 
похађали теоретске обуке у Београду а сада су дошли да код нас своје знање про-
вере на терену-каже Небојша Станојевић, председник удружења „Др Јован Туцаков“.

Од пре две године уведено је и Мајсторско писмо за оне који су се најмање 
20 година бавили лековитим биљем. Ове године писма су уручена Драгутину Спа-
сићу из Јагодине за 30 година израде препарата од лековитог биља, Андријани Ди-
митријевић из Сокобање за 20 година рада са лековитим биљем у фирми „Адонис“, 

БОР - У сали градске Скупштине организован је пријем за 12 ученика гене-
рације основних и средњих школа на територији града Бора.

-Наша обавеза је да најбоље ученике наградимо и похвалимо јер су будућ-
ност града деца и млади. Ове године смо увећали буџет на милион динара за на-
граде нашим најбољим ученицима и њиховим менторима које се традиционално 
додељују 3.октобра када је прослава Дана града. Осим тога издвајамо и 650 хиља-
да динара за куповину лап топова за ученике. Желимо да их стимулишемо за све 
оно што раде за себе и свој град –казао је Миликић.

Радиша Петковић, координатор рада основних школа у Бору нагласио је да 
град Бор издваја значајна средства за рад образовних установа. 

-Ово су деца која заслужују сваку похвалу и поштовање јер су најбољи уче-
ници на територији града Бора. Успех су остварили захваљујући породици али и уз 
велику подршку запослених у образовним установама. Град Бор је издвојио зна-
чајна средства за занављање школског намештаја, обезбеђивања бесплатних уџ-
беника, што ће свакако мотивисати и ученике и просветне раднике у остваривању 
што бољих резултата. Ученицима генерације желим пуно успеха у даљем школо-
вању – рекао је Петковић.

Јана Машић, ученица генерације у ОШ „Бранко Радичевић“ истиче да се тру-
дом, учењем и активним радом постиже успех.

-Велика је част бити ученик генерације. Учила сам мало више од осталих, 
али то није значило да сам изоставила неке друге активности – казала је Машићка. 

Истог је мишљења и Страхиња Ђурић, ученик генерације у средњој Технич-
кој школи.

- Ово је велики успех за мене али још ме много тога чека у будућности. Тру-
дом и радом сам постигао да будем најбољи ученик. Само је неопходно да се до-
бро организује време и све се може постићи - каже Ђурић.

 Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Екипа Књажевца освојила је прво место у квалификацијама 
City games такмичења на базену Бањица. 

Књажевачка екипа на базен Бањицу дошла је из Сокобање са обезбеђеним 
местом у полуфиналу, па је постојала опасност да за City Games на домаћем терену 
неће бити мотива. Чланови екипе, међутим, одмах су нас демантовали. А онда су 
почеле игре. Летећи ватерполо, водена кошарка, надвлачење конопца из чамца...
дисциплине које су захтевале брзину, спретност, сналажљивост, подизале адрена-
лин и код такмичара и код публике. Укратко – на књажевачком базену се другу го-
дину заредом дешавала луда забава и за такмичаре и за публику.

У коначном скору, четврта позиција припала је Прокупљу, представници 
Ниша били су пети, док је шеста била екипа Бољевца. Бронза је отишла у Сокобању, 
а злато, као и протекле године Књажевчанима. Лаки лузер била је екипа Зајечара, 
која се, освајањем сребра, у полуфинале пласирала захваљујући чињеници да је 
Књажевац своје место већ обезбедио.

У сарадњи са општином Књажевац, City Games перфектно, бринући о сва-
ком детаљу, организовала је агенција Adriaevents из Хрватске, која већ читаву де-
ценију у забави и спорту уједињује земље региона.

-Нама је јако важна ова манифестација за промоцију нашег базена, јер се 
трудимо да богатство које имамо на Бањици искористимо и ставимо у функцију 
локалног економског развоја - казао је Бранислав Јосифовић, шеф Кабинета пред-
седника општине. 

Након квалифакација у Тимочкој крајини, полуфинале овог занимљивог 
летњег такмичења биће одрано 16. јула у Лозници. Љ.П.

Радету Трифуновићу Дроги из Сокобање за 40 година рада са лековитим биљем и 
шумским плодовима, Голубу Радовановићу из Сокобање за етно материјал о леко-
витом биљу и Оливеру Станојевићу са Таре за 30 година израде мелема, тинктура, 
уља и чајних мешавина.

Према одлуци жирија, најлепши венчић дело је Славице Ђорђевић из Ниша, 
другопласирана је била Нада Матијашевић из Суботице а на трећем месту се нашао 
венчић Станојке Васиљевић из Београда.

 М.Б.
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У ВОДОВОДУ 
ТЕХНИЧКА ВОДА

ВЕЋИ БРОЈ ЗГРАДА НЕМА 
АДЕКВАТНУ ПП ЗАШТИТУ

„АЛАСКЕ ВЕЧЕРИ 2019”

ПРОИЗВОДЊА ВЕЋА 
ЗА ОСАМ ОДСТО

Водоснабдевање опет усмерено на фабрику воде

Бор: “ПП заштита-небрига која тиња” (3) Генерални спонзор манифестације Општина Мајданпек

У првој половини године више струје са ХЕ “Ђердап 1”

БОР - На територији Борског округа до јуна 2019. године било је укупно 480 
пожара. Највише интервенција у протекле три године припадници Одељења за 
ванредне ситуације Бор имали су 2017 године, чак 1289 од чега је било 594 пожа-
ра. Годину дана касније бележи се смањење укупног броја интервенција од око 43 
одсто, односно када је у 2018. години забележено 478 пожара на отвореном про-
стору, а 202 на грађевинским објектима.

На територији града Бора већи број стамбених зграда нема адекватну про-
тивпожарну заштиту, јер готово да у свакој згради нема довољан број црева, апа-
рата или их нема уопште. Станари радије улажу новац у уградњу интерфона или 
обезбеђивање улазних врата зграде како би се заштитили од лопова, него што ће 
уложити у ПП заштиту која је преко потребнија.

- Постоје зграде које имају добру противпожарну заштиту примера ради у 
насељима НГЦ и Сунце. Долазе и управници зграда да се распитају о условима и 
комплетној противпожарној опреми која је неопходна. Све зависи од воље станара 
и управника зграда да реше ово питање које је веома важно – каже Миодраг Мар-
ковић, начелник Одељења за ванредне ситуације Бор.

Најчешћи узроци пожара су стара инсталација и људска непажња. Припад-
ници Одељења за ванредне ситуације Бор су спремни у сваком тренутку да реагују 
и на овим просторима није било случајева да се пожар који избије на једном спра-
ту прошири на још неки спрат.

- Увек се трудимо да брзо реагујемо и колико толико успешно. Наши људи 
су спремни и по питању физичке спремности. Све зависи у којој фази се пријави 
пожар и битно је да се што пре позову ватрогасци. Евакуација људи је на првом ме-
сту а онда паралелно радимо све остало-додаје Марковић.

Припадници Одељења за ванредне ситуације Бор користе сваку прилику на 
гостовањима у медијима и на састанцима у Градској управи да укажу на опасност 
коју носи неадекватна ПП опрема у зградама.

- То није толико оптерећујуће и скупо колико би могло да заштити грађане 
и њиихову имовину. Највећи проблеми се јављају су у оним објектима, вишеспрат-
ницама где је стање противпожарне опреме лоше али та надлежност је на самим 
станарима и управницима зграда који ту опрему требају према Закону о становању 
да одржавају исправном и функционалном. Кад год имамо прилику јавно говори-
мо о томе у жељи да подигнемо безбедоносну свест наших грађана на већи ниво 
–истиче Марковић.

У 2018. години, ватрогасци су извршили едукацију 3800 детета и око 270 на-
ставника и особља са циљем да се грађанима превентивно укаже на опасности од 
пожара и на начине како да заштите себе и своју имовину.

 Д.К.
Пројекат: ‘’ПП заштита-небрига која тиња’’ суфинансиран је из буџета Града Бора . 

„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 
је доделио средства.“

МАЈДАНПЕК- Водоснабдевање Доњег Милановца је од недеље по-
ново враћено на примарни водозахват, на Фабрику воде у чијим се по-
стројењима пречишћава вода из Дунава. Из ЈКП “Доњи Милановац” су 
обавестили кориснике услуга да ће се одатле наредних десетак дана ис-
поручивати техничка вода, све док три узастопне анализе Завода за јавно 
здравље „Тимок“ из Зајечара не потврде њену исправност за пиће.

Снабдевање пијаћом водом, у међувремену, одвија се из стационар-
них и покретне цистерне.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

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

МАЈДАНПЕК- У Доњем Милановцу недавно су организоване “Аласке 
вечери 2019”. У такмичењу у лову сома бућком учествовало је девет екипа. 
Први такмичарски дан, завршен је у подне када је измерен улов. За децу 
од 7 до 12 година током поподнева организовано је такмичење у пецању 
рибе на пловак, уз учешће 37 малишана из земље и иностранства, а потом 
и такмичење у припреми рибе у тањирачи. Учествовало је 14 екипа, а побе-
ду је освојила екипа из Доњег Милановца и своју награду од 25.000 динара 
донирала Мајданпечанину Горану Дањецу за лечење матичним ћелијама. 

 “Аласке вечери” су завршене презентацијом начина израде рибар-
ских алата, припремом и дегустацијом рибље чорбе и школом бућке, као 
и културно-уметничким програмом, са проглашењем победника бућке. У 
културно уметничком програму наступили су “Контракорд”, “Дар мар” ор-
кестар из Књажевца и Владимир Стојановић. 

Генерални спонзор „Аласких вечери 2019“ је Општина Мајданпек, а 
организатори Удружење привредних рибара “Доње Подунавље” и Тури-
стичка организација општине Мајданпек. 

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови из-

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

КЛАДОВО - Уз добру хидрологију и максималну погонску спрем-
ност пет хироагрегата хидроелектрана “Ђердап 1” за шест месеци у 2019. 
години произвела је више од три милијарде киловат-сати струје или осам 
одсто преко плана.

Само у јуну хидроцентрала код Кладова пребацила је месечни план 
производње за 14 одсто јер је уместо планираних 490 милиона електрое-
нергетском систему Србије испоручила 562,5 милиона киловат-сати елек-
тричне енергије. Истовремено у машинској хали дунавске фабрике струје, 
електро-машинске екипе ужурбано раде на пословима ревитализације хи-
дроагрегата А-2. Након подмлађивања инсталисана снага обновљеног хи-
дроагрегата са 180 биће повећана на 205 мегавата, док ће радни век бити 
продужен за наредних 30 до 35 година. 

С обзиром на динамику радова комплексан посао биће завршен до 
14. октобра када би моћна машина требала поново да буде прикључена на 
електроенергетски систем Србије. М.Р.
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Одржан састанак градоначелника града Бора и мештана села Слатина

РЕШАВАЊЕ НАЈВЕЋИХ ПРОБЛЕМА

Одржана Ликовна радионица „Дан Дунава”

У Парохијском дому у граду на Дунаву

ПРВО МЕСТО ЗА 
АМЕЛИУ НЕДЕЉКОВИЋ

ИЗЛОЖБА СЛИКА 
НАТАШЕ БОЖОВИЋ

БОР - У сали Дома културе у селу Слатина код Бора градоначелник Алексан-
дар Миликић разговарао је са мештанима о највећим проблемима са којима се су-
срећу а који се односе на аерозагађење, изградњу фабрике за прераду отпадних 
вода, запошљавање, уређење канализационе мреже, сале Дома културе, проблема 
са струјом, уређење Спомен чесме у центру села, асфалтирање путева.

Како је објашњено на састанку пројекат изградње фабрике за прераду фе-
калних отпадних вода је око 70 одсто реализован и чека се на измену плана гене-
ралне регулације након чега ће кренути радови.

-Предстоји измена плана генералне регулације, како би се дефинисало кон-
кретно техничко решење а то је да се фабрика гради у улици “7. јули” у граду, што 
је ефикасније и јефтиније решење. Очекује се да фабрика буде изграђена у наред-
них три до пет година-казао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

На састанку је наглашено и да се радови уређења путне инфраструктуре 
обављају динамиком предвиђеном петогодишњим планом асфалтирања путева у 

 КЛАДОВО - Сликање је резултат талента, а радови Наташе Божовић при-
падају фигиуативном изражавању, њене слике су њени записи, њен живот и био-
графија, јер су огледало њене душе, казао је на отварању изложбе у Парохијском 
дому цркве “Свети Ђорђе” кладовски публициста Вишеслав Живановић. Самоука 
сликарка из Бијелог Поља, ауторка је више самосталних изложби, учесник неко-
лико међународних колонија, као и многобројних колективних изложби. На ње-
ним сликама доминирају пејзажи и мртва природа. Оно што даје вредност радо-
вима Наташе Божовић је колорит на коме јој могу позавидети озбиљни сликари, 
чуло се на отварању.

- На сликама доминирају предели обасјани сунцем и воде ме у крајеве у који-
ма сам живела не само у Црној Гори, већ и у Грчкој и Скандинавцији. Сликам пор-
трете, апстракцију помешану са мотивима мртве природе, урбана подручја, пејза-
же. Кроз моје слике проткани су мотиви црногорског крша, али и фолклора- казала 
је Наташа Божовић, ауторка изложбе. 

Поставка слика садржи 23 уља на платну и може се разгледати до 20. јула. 
 М.Р.

НЕГОТИН - Педесетак предшколаца и ученика неготинских основних и 
средњих школа, узраста до 18 година, учествовало је на Ликовној радионици коју 
Туристичка организација општине Неготин традиционално посвећује Дунаву.Учес-
ници ове радионице техником акварела осликавали су своје визије и идеје, а струч-
ни жири је на крају програма имао тежи задатак да изабере најбоље.

Уз аниматоре, игру пецања рибица уз помоћ магнета, али и освежења да се 
у врелом дану утоли жеђ, креативна радионица изнедрила је бројне занимљиве ра-
дове, али је жири одлучио да је најбољи израдила Амелиа Недељковић из Основ-
не школе “Вук Караџић”.

Друго место припало је Јани Стојановић из исте школе, треће Дејани Стри-
нуловић из Основне школе “Бранко Радичевић”, а четврто Вељку Васиљевићу из 
ОШ ‘’12. септембар’’.  С.М.Ј.

селима и граду, као и да је у Слатини 80 одсто улица асфалтирано.
Било је речи и о мерној станици у Слатини, за коју је речено да је 

почела са радом али будући да бележи резултате СО2 у ваздуху, предлог 
је да радна група упути допис да се она пренесе под ингеренцијом СЕПЕ, 
како би убудуће могле да се прате и вредности ПМ10 честица у ваздуху. 
Такође је наглашено да је у плану и повећање броја мерних места, као и 
да је начелник Борског округа затражио да се упосли још један инспек-
тор за екологију који је из Бора.

-Формирана је Радна група за отворена питања која су тренутна 
и која се односе на аерозагађење, воде, екологију у целини, правно имо-
винске односе, будући план генералне регулације, односно план посебне 
намене рударског подручја Чукару Пеки. Чланови те радне групе су пред-
ставници савета месних заједница, стручни људи из екологије и урбаниз-
ма и биће укључени Зиђин и Ракита а касније за сваку област и удружења 
грађана. Тако се суштински решавају сви проблеми –додао је Миликић.

Замерка мештана Слатине односила се на уређење канализацио-
не мреже, односно на шахте у селу.

-Ево већ две године са шахтама ништа није урађено. Урадите шах-
те, канализацију већ једном. Ништа није урађено до сада – казала је јед-
на мештанка Слатине.

Миликић је обећао да ће до сутра бити решен овај проблем или 
ће убудуће сменити одговорне за овај део посла.

Председник Савета МЗ Слатина Бобан Милојковић је нагласио да 
се када је реч о запошљавању у последња два месеца у Зиђину запослило осам 
људи из села.

- Зиђин је кренуо са запошљавањем али траже стручне људе. За сада има-
мо осам људи који су запошљени у компанији. За људе који имају преко 40 година 
имамо обећања да ће после Нове године, почети и ти људи да се обучавају и запо-
шљавају. Ракита је то исто прихватила, да када буду почели званично радови, бу-
дући да се још увек ради истражни нископ, да ће им требати искуснији људи, као И 
да ће бити радних места у Флотацији коју буду градили и пратећим погонима који 
иду уз рудник-казао је Милојковић.

Мештане Слатине интересовало је и када ће бити расписани избори за Са-
вете МЗ.

-Ниједна одлука Савета по закону није валидна док се не одабере званичан 
Савет. Ово нема логике да се поштује било која одлука Савета сада. Још у време Дру-
гог светског рата и до 60-године људи су добијали накнаде за загађење, а када се 
изградила нова топионица то је укинуто јер је речено да више неће бити загађења, 
а ситуација је сада још гора него што је била раније – казао је мештанин.

Речено је да треба да се распишу Избори за савете месних заједница и гра-
доначелник је казао да ће разговарати са председником Скупштине града.

 Д.К.
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УТИЦАЈ ПОВИШЕНЕ СПОЉНЕ 
ТЕМПЕРАТУРЕ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

БОГАТСТВО ТРАДИЦИЈЕ И ДРУЖЕЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Одржан 28. Сабор Дијаспоре у Љубичевцу

Топлотни талас је метеоролошка појава коју карактеришу повишене 
температуре атмосферског ваздуха са вредностима изнад 32°C у трајању-
од три и више узастопних дана, а што је често пропраћено и повећањем 
процента релативне влажности ваздуха и смањењем брзине струјања ваз-
духа, који додатно оптерећују систем терморегулације организма. Присут-
ност феномена летњег смога заједно са повишеном температуром атмос-

ферског ваздуха представља додатни 
фактор ризика по здравље, посебно у 
градској средини. 

Промена временских прили-
ка и топло време, код здравих особа, 
осим субјективног осећаја непријат-
ности, најчешће неће изазвати здрав-
ствене проблеме јер здрав организам 

има велике могућности прилагођавања спољним утицајима. Осетљива 
популација, деца, труднице, стари, оболели од хроничних болести, имају 
смањену способност прилагођавања и због тога они сами као и њихови 
најближи, треба да обрате посебну пажњу на бригу о здрављу и понашању 
у летњим месецима.

Стално расхлађујте свој дом
Препоручује се одржавање собне температуре испод 32°C током 

дана, односно испод 24°C током ноћи. Ово је нарочито важно за децу узрас-
та до две године, особе старије од 60 година, као и за хроничне болеснике.

Избегавајте боравак напољу у току најтоплијег дела дана (од 10 до 
17 часова)

Избегавајте напорне физичке активности. Ако морате да их обавља-
те, чините то у току најхладнијег дела дана, што је обично између 4:00 и 
7:00 часова ујутру. Боравите у хладу. Не остављајте децу, као ни животиње, 
у паркираним возилима.

Расхлађујте тело и хидрирајте свој организам
Туширајте се у расхлађеној води. Можете да примењујете и хладне 

облоге, пешкире, сунђере, купке за стопала, итд. Носите лагану, комотну 
одећу од природних материјала, светлих боја. Ако излазите напоље, носи-
те шешир или капу са широким ободом и наочаре за сунце. Редовно уно-

сите течност, пре свега воду, без обзира на евентуално одсуство осећаја 
жеђи. Избегавајте алкохол и смањите унос кафе и газираних безалкохол-
них пића. Узимајте мање, а чешће оброке. Избегавајте храну са високим са-
држајем протеина.

Редовно проверавајте како су вам чланови породице, пријатељи и 
суседи, који живе сами.

Осетљива популација (деца, труднице и особе старије од 65 годи-
на) могла би да за треба помоћ током врелих дана. Ако неко узима лекове, 
проверите са њиховим лекаром да ли ти лекови утичу на терморегулацију. 
Затражите медицински савет ако патите од неког хроничног обољења или 
истовремено узимате више различитих лекова.

Потражите помоћ ако осећате вртоглавицу, слабост, узнемиреност, 
интензивну жеђ или имате главобољу.

Што је пре могуће, пређите у охлађен простор и измерите телесну 
температуру. Попијте неколико гутљаја воде или воћног сока собне тем-
пературе. Обратите се лекару ако осетите неуобичајене симптоме или ако 
симптоми дуго трају. Ако приметите код неко год чланова ваше породице 
или људи којима помажете топлу, суву кожу и бунцање, појаву грчева и/
или несвестицу, односно губитак свести, одмах позовите лекара/хитну по-
моћ. Док чекате на помоћ, покушајте особу да расхладите хладним обло-
гама, дајте јој да пије течност, ослободите је вишка одеће.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

КЛАДОВО - Мештани Љубичевца били су домаћини учесницима 
традиционалног Сабора Дијаспоре који је овог јула у том урбаном дуна-
вском насељу доживео 28. издање. Испред позорнице на којој се смењива-
ле фолклорне групе из три суседне земље тискали су се наши сународни-
ци који живе и раде далеко од родног краја, али и они који после печалбе 
пензионерске дана проводе у завичају. Изворне игре, дечији и сениорски 
ансамбли и различити музички инструменти враћали су у младост мешта-
не кладовског краја који су пре пола века живот у Кључкој низији замени-

ли боравком у земљама Западне Европе.
- Пуне 32 године радили смо у Бечу, али нисмо заборави-

ли родни крај иако смо најлепше године живота провели у туђи-
ни. Сабор нам враћа сећања на детињство и младост на време 
сеоских игранки и дружења- у глас говоре Марија и Јован који 
су радни век окончали у главном граду Аустрије.

У пријатном јулском поподневу на бини су наступали чла-
нови културно-уметничких друштава која изворне обичаје оти-
мају од заборава. Шта знају показали су Никола Николић и Војис-
лав Ђуркић из Неготина који су радни век окочали у Немачкој, 
односно Француској али се нису одрекли свирања на дудуку и 
фрули.

- Иако сам самоук свирач не могу без дудука и фруле јер су 
ми ти инструменти недостајали у Немачкој. Вратио сам се после 
46 година и сада желим да надокнадим пропуштено - објашња-
ва Никола. - Са фрулом сам пребегао преко границе у Францу-
ску, она ми је лечила тугу и носталгију за радним крајем - са се-
том казује Војислав.

Већ по традицији финале сабора Дијаспоре био је избор 
за најлепшу девојку Тимочке крајине. Ленту је понела двадесе-
тогодишња Милица Војводановић чији је избор потврдио да је 
лепота девојака из Крајине с правом и у песми опевана. 

- На једном месту на 28. Сабору Дијаспоре се окупило око 
250 извођача из Србије, Румуније и Бугарске. Са колико љубави 

чувају чувају народну баштину показали су посетиоцима од којих је већина 
расута свуда по белом свету, али не заборављају где су им корени преда-
ка. То оправдава одржавање манифестације, јер не желимо у селима праз-
не куће пуне намештаја - задовољан је Љубомир Гушатовић, председник 
Савета МЗ Љубичевац, насеља у којом се зачела идеја о Сабору Дијаспоре, 
светковини која спаја матицу и наше сународнике који живе и раде дале-
ко од родног краја. М. Р.


