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Одржана седница СО Бор

БОР - На тридесетој сед-
ници Скупштине општине Бор, 
већином гласова разрешени 
су дужности досадашњи ди-
ректори у Јавном комуналном 
предузећу „Топлана” и Јавном 
предузећу за стамбене услуге 
’’Бор’’ и постављени нови вр-
шиоци дужности директора. 
Уместо Зорана Марковића за 
првог човека борске Топлане 
изабран је Милутин Симић, 
док ће досадашњег директора 
ЈСП ’’Бор’’ Горана Петровића 
заменити Лидија Начић.

Одборници опозиције 
негодовали су због хитности 
заказивања седнице и оскуд-
ности материјала и образло-
жења за тачке које су уврште-
не у дневни ред.

- Образложење за ди-
ректора предузећа за стамбе-
не услуге је да је одговоран за 
ненаменско трошење средста-
ва, и да је то утврдио буџет-
ски инспектор. Ако неко губи 
своју функцију, односно по-
креће се процедура за његову 
смену, онда је сасвим логично 
да се налаз буџетског инспек-
тора достави и одборницима 
у материјалу -казао је Срђан 
Марјановић, одборник Демо-
кратске странке.

Иако је највећа дискусија 

вођена око избора директо-
ра, председник Општине Бор 
Александар Миликић нагласио 
је да ће ускоро бити заказана 
седница СО Бор због обавезе 
рационализације броја запос-
лених у јавном сектору.

-Имали смо протеклих 
дана састанке са директори-
ма јавних предузећа и са пред-
ставницима синдиката. Општи-

на Бор је од Владе Републике 
Србије добила број од 1.031 
максимално запослених и ми 
ту одлуку морамо испошто-
вати. Наша је обавеза да ту 
рационализацију коректно и 
темељито одрадимо, анали-
зирајући постојеће стање и 
пазећи да не угрозимо функци-

онисање јавног сектора, али и 
да водимо рачуна о правима 
радника. Анализирали смо и 
узели репер од 2002. године 
и установили да су нека јавна 
предузећа и установе повећа-
ла број запослених 100 одсто 
а да је обим послова у њима 
остао исти-казао је Миликић.

Председник Општине 
Бор осврнуо се и на спеку-
лације везане за предстојећу 
грејну сезону у Бору, као и на 
примедбу одборника опози-
ције због чињенице да новои-
забрани директори нису били 
присутни у сали и изложили 
своје планове о будућем раду 
предузећа чији су челници 
вољом одборника постали.

- Грејања ће бити, и све 
спекулације оних ’’злих језика’’ 
који покушавају да међу наше 
грађане провуку причу да неће 

бити грејања су чиста лаж. 
Данашњи избор нових дирек-
тора је процедурално питање 
и ја сам рекао директорима да 
не морају да присуствују. При-
суствоваће када буде анали-
зиран рад предузећа на чијем 
су челу и биће у обавези да 
одговарају на сва питања од-
борника-закључио је Миликић.

Миликић је устврдио да 
је за злоупотребе овлашћења 
и ненаменско трошење новца 
са рачуна скупштина станара 
сазнао и сам читајући извеш-
тај буџетског инспектора. По 
његовим речима, даљи ток по-
ступка против одговорних ини-
цираће кривичном пријавом 
сам буџетски инспектор, и то 
не само у овом случају него и 
у свим другим случајевима где 
се установи несавестан рад. 

 М.М.

МИЛИкИЋ: гРЕЈНА СЕЗОНА ЋЕ пОЧЕТИ НА вРЕМЕ

књАЖЕвАЦ-У простору Гургусовачке куле, почео је са радом Центар 
са каријерно вођење и саветовање књажевачке омладине. 

Квиско Центар Књажевац организује програме обуке за занимања која 
су тражена на локалном тржишту рада, каже Коста Исаков, водитељ овог 
центра.

‘’Желео бих да позовем све младе људе из наше општине да дођу у 
Квиско центар и да се ближе информишу о нашим условима. Сарађујемо са 
великим бројем компанија којима је потребна обучена радна снага. Једини 
смо на тржишту рада који у понуди има неки вид самозапошљавања кроз 
пољопривреду,’’ каже Исаков.

У овом циклусу обука ће бити организована за занимања бравар – 
монтер, шивач дечје одеће и израђивач кожне галантерије. Млади људи о 
програмима могу да се информишу у просторијама Квиско центра, које се 
налазе у Гургусовачкој кули. Оснивање Квиско центра подржала је Швајцарска 
агенција за развој и сарадњу СДЦ. Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди: креа-
тивност и иновативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран 
је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

кЛАДОвО-Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 
одобрило је општини Кладово 580.446 динара за ревитализацију атарских 
путева у катастарској општини Велика Врбица. Реч је о бесповратним сред-
ствима која ће бити утрошена за поправку 8086 квадрата пољских комуника-
ција. Реконструкција атарских путева ће допринети да ратари лакше стигну до 
својих њива, односно имаће безбеднији и ефикаснији приступ својим имањима 
и квалитетнији транспорт пољопривредних производа.

Како се планира атарски путеви биће поравнати, посути ризлом и там-
понирани. Вредност радова процењена је на близу 2 милиона, тако да је 
учешће општине Кладово 1,4 милиона динара. М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и 
пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у под-
ржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је до-
делио средства“. 

Уз подршку швајцарске агенције за развој

пОЧЕО СА РАДОМ квИСкО ЦЕНТАР
Уз подршку ресорног министарства у општини кладово

УРЕЂУЈУ СЕ АТАРСкИ пУТЕвИ
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МАЈДАНпЕк- Председник Србије Александар Вучић са сарадницима, 
Небојшом Стефановићем, потпредседником Владе и министром унутрашњих 
послова, као и министрима рударства, привреде и просвете Александром 
Антићем, Гораном Кнежевићем и Младеном Шарчевићем, те директорима 
„Србија путева“ и Канцеларије за управљање јавним улагањима, Зораном 
Дробњаком и Марком Благојевићем, посетио је 1.септембра Мајданпек и оби-
шао реновирану зграду средњих школа, а потом и површински коп „Јужни 
ревир“, на којем је почетак и будућност рада мајданпечког Рудника бакра.

Добри производни резултати Рударско топионичарског басена Бор, 
стабилан рад топионице и знатно већа рударска производња били су повод 
за посету током које је председник државе могао да се увери у квалитетан рад 
нове опреме чија је набавка договорена приликом његове посете Белорусији, 
а уз коју, у питању је шест тешких возила носивости 220 тона и багер ПЦ 3000, 
мајданпечки Рудник бакра има изгледе за брже остварење својих планова.

„Потребни су нам и „Кривељ“ и „Церово“, јер подаци говоре да је 50 или 
и тек нешто више процената нашег концентрата у топионици. То је озбиљан 
проблем, јер се на остатку углавном губе паре, не зарађује се. Зато је важно 
да имамо нашу руду и због бруто домаћег производа, али и због тога да не би 
губили, већ зарађивали велики новац. Говорим о великом новцу, јер је цена 
бакра данас 6.750 долара за тону, а до пре три – четири године била је 4.600. 
То је огромна разлика у цени и данас се итекако исплати имати руднике бакра. 
По нашим проценама цена бакра ће расти до 7.000, а можда достигне и 7.300 
долара по тони,“ – рекао је Александар Вучић у Мајданпеку подсетивши да 
цена бакра неће потрајати дуго, те да свакако овај период треба искористити 
на најбољи начин како би се спремно дочекао тренутак када цена бакра неће 
бити тако добра. Председник Србије је нагласио да је РТБ Бор најважнија 
компанија на Истоку Србије, да људи из Бора и Мајданпека имају специфичан 
живот и воле РТБ Бор, као и да ће се убудуће више улагати у истраживања и 
геологију, али да све не сме да се ослони само на комбинат бакра.

Благоје Спасковски, генерални директор борског комбината бакра је 
истакао да Србија и РТБ Бор имају милијарду 340 милиона тона руде, од 
чега је у Мајданпеку 400 милиона тона, да је на „Јужном ревиру“ 1961.године 
започела експлоатација бакра у Мајданпеку, а да се сада наставља, те да до 
прве руде мајданпечке рударе дели 120 метара и 16 милиона тона раскривке 
коју треба уклонити. Док се то не догоди, руда ће се у наредних годину дана 
копати на Андезитском прсту, а план је да се производња повећа за 4.000-
4.500 тона и са новом опремом раскривање убрза.

И министар рударства Александар Антић није пропустио да помене 
вредне пословне резултате борске компаније и чињеницу да је само у овој 
години плаћено 800 милиона динара за рудну ренту, а за електричну енергију, 
3,8 милијарди динара, да су измирене обавезе из УППР-а у вредности од 110 
милиона долара: - Ове године ће резултати бити бољи, јер у односу на исти 
период прошле године повећање производње износи 12 одсто, а ЕБИДА је 
за седам месеци 37 милиона долара. РТБ Бор је сигурним кораком кренуо у 
добром смеру, што је део политике владе и подршке коју је борској компанији 
дала. Нова опрема за Мајданпек је најбољи доказ оваквог државног опре-
дејења и ми настављамо са модернизацијом РТБ-а у циљу његове укупне 
стабилизације.“- нагласио је министар рударства у Владе Републике Србије, 
Александар Антић.

Одговарајући на питања новинара председник Александар Вучић је 
рекао да је постигнут договор да се направи пут Рудна глава- Крш-Гоњане и 
тако боље повежу борска и мајданпечка општина, као и да ће се поправити 
пут Доњи Милановац.- Кладово и Доњи Милановац – Велико Градиште. 

Претходно, Александар Вучић, председник Србије обишао је рекон-
струисану и добро опремљену зграду средњих школа у коју је држава уложила 
1,2 милиона евра.

За око 400 ученика колико укупно наставу похађа у Техничкој школи 

и Гимназији, био је то посебан дан, јер су се после четири године „подста-
нарског“ статуса у основним школама вратили у своју зграду, а почетак нове 
школске године честитао им је председник државе . Са домаћинима он је 
обишао објекат од 4.220 квадратних метара у којем је буквално замењено све 
од крова и столарије до подова, санитарија и фасаде, али и систем грејања 
који ће убудуће, уместо на мазут, бити на пелет. Председник је са ученицима 
разговарао, поделио на пар минута и школску клупу, а у фискултурној сали 
заиграо стони тенис. 

Драгослав Јанковић, директор Техничке школе у Мајданпеку је подсе-
тио: - Давне 1961. године у Мајданпеку је кренула са радом Школа ученика 
у привреди, веома слична данашњем дуалном образовању када се знање 
стицало у школи, а пракса у предузећима. Након тога, 1968.године је кренуло 
средњошколско образовање, да би 1976.-1977.године био изграђен објекат 
у којем су данас смештене средње школе. У међувремену, објекат је постао 
неупотребљив, а данас поново један од најлепших и најбоље опремљених.“

У име локалне самоуправе која је обезбеђењем око 2,5 милиона ди-
нара за опремање учионица, за школски инвентор, дала допринос стварању 
бољих услова за рад и функционисање средњих школа, присутне је поздравио 
некадашњи ученик ове школе Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек: 
- Много лошег се издешавало, на жалост, а времена у којима сада живимо су 
много тежа у односу на 80-те године. Под утицајем зуба времена, због хронич-
не беспарице више од 20 година уназад, али, највећим делом због људског 
немара, ова школа је од некада модерне и школе за пример, постала руина 
до те мере да смо 2013.године наставу морали да изместимо у објекте других 
школа“.- рекао је Вагнер, и указао да изложене фотографије самог објекта 
некада и сада треба да буду опомена:- Циљ је да видимо ефекте подсете да 
више никада не смемо да дозволимо да нам се то понови. То ће бити дуго-
рочни испит, задатак за све, од нас који водимо општину, за професоре, не-
наставно особље и директоре, на којима ће бити највећи терет одговорности 
и на ученицима и на њиховим родитељима.“ 

Он је подсетио да је зграда реновирана у оквиру Програма обнове, 
модернизације образовних здравствених и установа социјалне заштите, па за-
хвалио свима који су допринели да се пројекат реализује, и који су омогућили 
„да добијемо овај објекат који ће бити храм знања и будућност Мајданпека“.

“Разлику видите, после 41 године објекат је обновљен“,- истакао је 
председник Вучић а потом се обратио ученицима: - То су две обавезе више 
за вас. Прва је, да радите и учите марљивије, више, а друга је да чувате овај 
објекат, да вам се не би поновило да изгледа онако како је изгледао до јуче. 

И неко мора после вас да иде у ову школу, Мајданпек мора да живи, морамо 
да развијамо управо оне способности код људи које су најважније за привред-
ни опстанак и опоравак Мајданпека и читавог Борског округа, и хоћу да вам 
се захвалим на марљивости. Ја вас молим и од вас тражим као председник 
државе, не тражећи ништа за себе, да радите и учите што је могуће више, да 
будете одговорни да слушате своје наставнике, а ми ћемо гледати колико је 
могуће да поправљамо услове тим људима, да могу да раде више.“- рекао је 
председник Вучић, а потом се обратио и просветним радницима:- Имаћете ве-
ома брзо сви, не велике, и не довољне, али свакако веће плате него икада, па 
ћемо полако и то да наставимо и правимо још бољим. Али и то нећемо успе-
ти, ако ова деца не буду радила марљивије, ако не буду учила више“. Своје 
обраћање мајданпечким средњошколцима завршио је речима: - Све можете 
да изгубите, али знање никада. Зато вас молим да учите и радите марљиво, 
да будете вредни, да будете посвећени, да волите свој Мајданпек, да волите 
своју Србију, а онолико колико можемо ми ћемо да помажемо, док не дође 
ваше време да нас на свим овим местима замените.“- поручио је честитајући 
почетак нове школске године, председник Србије, Александар Вучић.

 И.Ћ.

председник Србије, Александар вучић са сарадницима у посети Мајданпеку

вАЖНО ЈЕ ДА ИМАМО СвОЈУ РУДУ
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БОР-Успех у животу се вред-
нује, пре свега, тиме колико сте 
надмашили себе, а не друге људе. 
Успех који такмичари остварују са-
мим својим учешћем овде може се 
сматрати животним, а не само спор-
тским учешћем. Победили сте, не 
само препреке са којима се свако-
дневно сусрећете, већ и предрасу-
де које постоје у једном делу нашег 
друштва-истакао је Милош Јанковић, 
в. д. помоћника министра за рад и со-
цијална питања отварајући Републич-
ке спортске игре Савеза параплеги-
чара и квадриплегичара Србије, 01. 
септембра, на Борском језеру.

Михаило Пајевић, председник 
Савеза параплегичара и квадрипле-
гичара Србије је рекао да организа-
ција на чијем је челу окупља највећи 
број особа са инвалидитетом. Међу 
њима се налазе и чланови екипе па-
раолимпијаца који су прошле године 
прославили име Србије на Олимпија-
ди параплегичара у Рију, а ове године 
на Светском првенству у Лондону. 

-Када имамо одговарајуће 
услове, ма и када нема тих услова, 
ми својом упорношћу и страшћу да 
побеђујемо и себе и друге издижемо 
се из оваквог строја. Надам се да 
то виде ови наши из министарства, 
јер ми седимо и чекамо да се на нас 
обрати већа пажња друштва. Зато је 
и мото овогодишње манифестације 
‘’Старт за све нас’’-рекао је Пајевић. 

По Пајевићевим речима, 
уређеност али и примена светских 
правила омогућила је да од једног 

шампиона на почетку миленијума, 
Златка Кеслера, данас, после 17 
оваквих скупова, Србија има преко 20 
светски признатих такмичара који ре-
довно освајају медаље. Он је скренуо 
пажњу да постоји велики проблем у 
организовању игара у свега два дана 
и да се нада да ће се изнаћи средства 
и разумевање да игре убудуће трају 
бар три дана. 

Александар Миликић,пред-
седник Општине Бор поздравио је 

учеснике спортских игара и све госте 
Бора.

-Велика ми је част што данас 
стојим пред вама овде. Вама по-
носним, храбрим, племенитим љу-
дима, који знају и умеју да нађу пут, 
да све што раде раде на прави начин. 
Желим вам леп боравак у Бору и на 
Борском језеру, и желим вам да сви 
победите, јер сте сви ви већ побед-
ници-истакао је Миликић.

Милош Јанковић је одмах на 

почетку излагања обећао Пајевићу и 
свим присутнима да ће игре убудуће 
трајати три дана.

-Ове игре су доказ ваше одлуч-
ности и пример претварања наизглед 
немогућег у могуће. Победили сте не 
само препреке са којима се свако-
дневно сусрећете, већ и предрасу-
де које постоје у једном делу нашег 
друштва. Проглашавам игре отворе-
ним-казао је Јанковић. 

 Б.П.

Одржане 25. СЕНИ Републичке спортске игре на Борском језеру

„СТАРТ ЗА СвЕ НАС”
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књАЖЕвАЦ-У Књажевцу је завршен трећи фестивал омладинских 
позоришта. Жири, у саставу Злата Нуманагић, Лидија Вукићевић и Алексан-
дар Дунић, најбољом представом трећег ПРКОС-а прогласио је драму ‘’Драги 
тата’’ Театра 011 из Београда. Од 28. августа до 01. септембра на Позоришној 
ревији креативног осмишљавања света наступило је пет позоришта са пред-
ставама које је селектирао редитељ Владимир Путник. 

Позоришна ревија креативног осмишљавања света – ПРКОС завршена 
је уручењем признања лауреатима. Жири овог позоришног фестивала није 

имао лак задатак да између пет представа, које уметнич-
ким изразом и квалитетом делеко превазилазе аматерски 
ниво, пронађе најбоље, казала је на уручењу награда 
председница жирија драмска уметница Злата Нуманагић:

‘’Желим да истакнем да би многе београдске про-
фесионалне куће могле да позавиде овим дивним људи-
ма на степену професионализма и на радости игре, на 
дометима које су успели да направе. Аметеризам би се 
угасио да није огромног ентузијазма ових дивних младих 
људи’’.

Титула најбоље представе трећег ПРКОС-а по 
одлуци стручног жирија и жирија публике, припала је 
представи „Драги тата“ у извођењу Театра 011 из Бео-
града. У ово позориште отишле су и награде за најбољу 
женску улогу Јовани Петровић за улогу Малог, односно 
Милице и за најбољу женску епизодну улогу, Јелени Ми-
хајловић за улогу Марине. Награда за најбољу мушку 
улогу уручена је глумцу Немањи Лугавцу за улогу Киће, у 
представи “ Београдска трилогија “ Рачанског позоришта 
Културног центара “Радоје Домановић”, док је награду за 
најбољу режију добио Игор Павловић за режију предста-
ве ‘’Краљ Иби’’ Градског позоришта из Бечеја. За ового-
дишњи ПРКОС представе је одабрао редитељ Владимир 

Пурник, а у жирију су, поред Злате Нуманагић били и глумци Лидија Вукићевић 
и Александар Дунић.

 Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-
тивност и иновативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран 
је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

У књажевцу завршен трећи пРкОС
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БОРСкИ ОкРУг - ’’Током 2016. године 125.682 лица про-
менило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из 
једног у друго место (насеље) Републике Србије. Просечна ста-
рост лица која су променила пребивалиште је 34,4 године (за 
мушкарце 34,8 година, а за жене 34,1 година).

Републички завод за статистику од 1998. године не рас-
полаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да 
они нису садржани у обухвату података за Републику Србију 
(укупно). ’’

граф.1. Лица која су се преселила унутар Републике Србије, по 
старости и полу, 2016.

’’У Републици Србији у 2016. години највише особа се се-
лило из другог града/општине у оквиру исте области (38,5%), а 
најмање из другог насеља у оквиру истог града/општине (23,4%). 
Од укупно 25 области у Републици Србији, највећи број мигра-
торних кретања остварен је на територији Београдске области, 
и то 50.971 (40,6%) досељено лице и 44.467 (35,4%) одсељених 
лица. У оквиру четири региона Републике Србије, само Београд-
ски регион је у 2016. години имао позитиван миграциони салдо 
(већи број досељених у односу на одсељене).’’ 

Табела 1. Лица која су се преселила унутар Републике Србије, 
према подручју досељења/одсељења, 2016.

’’Од 169 општина/градова Републике Србије, 41 општина/
град је у 2016. години имала позитиван миграциони салдо, а у 
128 општина/градова забележен је негативан миграциони сал-
до.’’

’’Општина Нови Сад се издваја са највећим позитивним 
миграционим салдом, који износи 2.311. Следи Општина Звез-
дара, са позитивним миграционим салдом од 2.242, Палилула 
(Град Београд), 1.431, Вождовац, 1.402 итд.’’

’’Већи број одсељених у односу на досељене највише је 
изражен на територији Општине Крушевац, где је миграциони 
салдо -343, затим следе: Ужице, -337, Савски венац, -311, Стари 
град, -304, Краљево, -296, Лесковац, -286 итд.’’

’’Посматрано према економској активности, 54% миграна-
та су издржавана лица, 37% су активна лица, док је удео лица 
са личним приходом 9%.’’

1)Према Закону о пребивалишту и боравишту грађана 
(„Службени гласник РС“, број 87/2011), пребивалиштем се сма-
тра „место у коме се грађанин настанио са намером да у њему 
стално живи, односно место у коме се налази центар његових 
животних активности, професионалних, економских, социјалних 
и других веза које доказују његову трајну повезаност с местом 
у коме се настанио“.

  Извор: Републички завод за статистику 
 Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим
Пројекат: Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’, суфи-

нансиран је из буџета Републике Србије – Министарства културе 
и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту 
нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

књАЖЕвАЦ-У галерији Завичајног музеја у Књажевцу протекле не-
деље отворена је изложба ‘’Од земље и огња позлатице’’. Представљена је 
занатска и уметничка грнчарији Велимира Ђорђевића из приватне колекције 
овог значајног мајстора и признатог наивног уметника. 

Изложбом ‘’Од земље и огња позлатице’’ Народни музеј Зајечар и Зави-
чајни музеј у Књажевцу воде нас у чудесни свет грнчарства Велимира Ђорђе-
вића, последњег мајстора овог заната у Тимочкој крајини. У галерији Музеја 
оку посетилаца представљени су изузетни радови уметничке и употребне 
керамике, настајали у протеклих 30 година.

‘’Керамика се сама по себи намеће аутору. Он има замисао, али при-
ликом рада се отвара шта тек треба да се уради,’’ каже Ђорђевић.

Учећи у Пироту, као једном од центара грнчарства на Балкану, Ђорђе-
вић се 1967. доселио у Зајечар, поставши део културног идентитета не само 
овог града, већ и читаве Србије. 

‘’Зајечар је имао срећу да се пре 50 година у њега досели грнчар Веља 
Ђорђевић, најбољи и најпознатији представник пиротске школе грнчарства, 
мајстор над мајсторима. Он негује занат до врхунца, а прешао је и у сферу 
наивне уметности,’’ сматра др Дејан Крстић, в.д.директора Народног музеја 
у Зајечару. 

Своје знање, таленат и вештину Велимир Ђођевић несебично дели са 
младима, са којима ради свакога лета у Летњој школи традиционалних заната 
у Архео – етно парку у Равни. 

‘’Веља своје знање жели да подели у циљу очувања овог заната. Због 
оваквих примерака и Корбизје је дошао у наш град и посебна је радост и срећа 
имати прилику да видимо оно што је део једне скривене колекције’’, истакла 
је Милена Милошевић Мицић, в.д. директорка Завичајног музеја. 

Изложба керамике Велимира Ђорђевића биће у Завичајном музеју 
отворена до 19. септембра.

 Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност и иновативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран 
је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

Изложба занатске и уметничке грнчарије

„ОД ЗЕМЉЕ И ОгњА пОЗЛАТИЦЕ”
Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (9)

УНУТРАшњЕ МИгРАЦИЈЕ, 2016.

МАЈДАНпЕк- Велика Међународна  изложба “Уметност у минијату-
ри” која се већ осму годину за редом организује у Мајданпеку отворена је у 
суботу, 2. септембра и трајаће месец дана. У организацији Удружења “Мајда-
нАрт”, 311 уметника из 38 земаља света са више од 560 радова уприличило 
је догађај који на најбољи начин говори о Мајданпеку као граду уметности 
и културе.

Након целодневног програма за неколико десетина учесника који 
нису желели да пропусте отварање и посебан начин за упознавање града 
под Старицом, пред бројном публиком и гостима из земље и иностранства 
(Македонија и Мексико) присутне је поздравио Зоран Митровић, председник 
“МајданАрта”:

“Ваше присуство говори да радимо добру ствар за уметност, култу-
ру, наш град, општину, државу и посебно показујемо исправан пут младим 
генерацијама”- рекао је творац идеје о овој изложби, а након тога захвалио 
свима који су помогли њену реализацију, од општине Мајданпек под чијим 
се покровитељством одржава, преко свих оних који су помогли реализацију 
до уметника који је одржавају и промовишу: „Хвала вам на вери у наше 
могућности да можемо реализовати овако значајну концептуално сложену 
манифестацију. Хвала свима који ћете своје утиске поделити са својим прија-
тељима о нама, нашој култури, туристичким и привредним потенцијалима, 
нашим природним вредностима и културној баштини. О нама, народу који 
живи овде.”

Иначе, како је раније саопштено, ове године није додељена велика 
награда изложбе, али јесу прве награде за сваку од четири категорије.

 И.Ћ.

Отворена VIII међународна изложба “Уметност у 
минијатури”

МИНИЈАТУРА 
МАкСИМАЛНО!
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БОР-Општина Бор је и ове године обезбеди-
ла пакете школског прибора за ђаке прваке, а за 
наредну годину ће за све ученике од првог до чет-
вртог разреда бити обезбеђени и бесплатни уџбени-
ци, најавио је председник Општине Бор, Александар 
Миликић, приликом посете ОШ „Бранко Радићевић“ 
у Бору.

-Наредне године ћемо на један одговорнији 
начин бринути о свој деци, и најављујем да ће сле-
деће године буџетом бити предвиђени бесплатни 
уџбеници за ученике од првог до четвртог разреда, 
а наредних година ћемо гледати да то буде и за уче-
нике виших разреда, рекао је Миликић и додао да 
буџет родитеља не треба да буде проблем за шко-
ловање деце, јер је то нешто у шта улажемо и што 
ће друштву у целини допринети да буде још боље.

Нова школска година у Бору почела је за 2.250 
основаца, међу којима је и 380 првака.

Иако је на територије борске општине ове го-
дине у први разред кренуло нешто мање првака него 
претходне године, надлежни истичу да ће се у на-
редном периоду посебна брига водити о деци.

-Општина Бор је поносна на своје прваке и њи-
хове родитеље који брину о будућности, јер будућност једног 
града су деца. Број првака варира од 430 до 380. Јесте да је ове 
године нешто мањи, али оно што је охрабрујуће је да ће за две 

кЛАДОвО-После летњег распуста 1620  основаца и средњошколаца 
из пет осмогодишњих и две средње школе у општини Кладово поново је у 
клупама.Највише их је у градској основној школи јер наставу од другог до 
осмог разреда похађају 784 ученика.Њима се придружило и 99 ђака првака, 
86 у матичној школи и 13 у издвојеним одељењима у сеоским срединама. У 
присуству учитеља и родитеља у основној школи “Вук Караџић “ обављена је 
прозивка нове генерације ђака првака.

За децу је почетак школовања права радост, али и брига за родитеље 
јер је опремање малишана за школу постало прави луксуз.У сусрет новом 
раздобљу живота , локална самоуправа деци је донирала традиционалне и 
за њих важне поклоне који ће их подсећати на први долазак у учионицу.

Школски прибор није био једини поклон, јер је локални Савет за без-
бедност саобраћаја општине Кладово малишанима поклонио флуросцентне 
прслуке, траке и налепнице за бољу заштиту деце на путу од куће до школе и 
назад. Драган Новаковић, заменик председника општине Кладово и Миодраг 
Јонашковић, члан општинског већа задужен за просвету првацима су поже-
лели пријатан боравак у новом окружењу и да у школу долазе са осмехом, а 
из ње да одлазе са новим знањима.

У тој подунавској општини уписано је 125 ђака првака или осморо мање 
него минуле школске године. Први пут место у школским клупама у Брзој 
Паланци заузело је 10, у Подвршкој 7, у Текији 6 и у Корбову четворо првака. 
Свечаност за ученике првог разреда у ОШ “Стефанија Михајловић” биће одр-
жана 7. октобра када школа из Брзе Паланке обележава свој дан.

Нова школска година у кладовским средњим школама почела је са 
123 новоуписана ђака. У 10 одељења Средњој школи “Свет Сава” школује се 
260, док се у Техничкој школи за 220 ученика настава реализује у 9 одељења.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и 

пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у под-
ржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је до-
делио средства“. 

књАЖЕвАЦ-Дан пре почетка нове школске године у свим основним 
школама књажевачке општине организоване су свечаности добродошлице 
новим ученицима – првацима. Посебно свечано било је у Основној школи 
‘’Дубрава’’, где је председник општине Милан Ђокић присуствовао отварању 
летње учионице. 

Изграђена средствима буџета, она је само мали пример односа ло-
калне самоуправе према потребама образовних установа, казао је Ђокић:

“Трудимо се да сваке године у некој од школа урадимо нешто ново. Ове 
године смо завршили летњу учионицу у ОШ ‘’Дубрава’’. Почињу радови на 
земени столарије у Књажевачкој гимназији. Чека нас заокуржење енергетске 
ефикансости у овој шоли, где ћемо урадити и спортске терене’’.

У нову школску годину Основна школа ‘’Дубрава’’ улази са пуно плано-
ва, казао је дирекор Славимир Илић: ‘’Наша школа је најновија, најебезбед-
нија и најлепша у нашем граду, тако да ви родитељи можете бити безбедни, 
јер су ваша деца у сигурним рукама.’

У први разред у све три основне школе у Књажевцу уписано је ове 
године више од 200 девојчица и дечака. Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-
тивност и иновативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран 
је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

почела школска година и у Бору

УСкОРО БЕСпЛАТНЕ књИгЕ

Нова школска година у општини кладово 
почела је на време

У кЛУпАМА 1620 ЂАкА
Свечаност у Ош “Дубрава“

ЛЕТњА УЧИОНИЦА ЗА 
пОЧЕТАк шкОЛСкЕ гОДИНЕ

године тај број бити и изнад овог просека-наглашава Миликић.
-Све школе на територији борске општине су потпуно 

спремне за почетак нове школске године. Користим прилику да 
свим ученицима и родитељима, а посебно првацима пожелим  
успешну и срећну нову школску годину, а локалној самоуправи 
на пригодним пакетима које су обезбедили, као и да поздравим 
иницијативу председника општине Бор, Александра Миликића 
да буџет за 2018.годину предвиђа бесплатне уџбенике-каже Ра-
диша Петковић,координатор рада борских основних школа и до-
даје да ће подржати све акције које се тичу деце и образовања.

 М.М.



БРОЈ 2598 ЗАвОД ЗА ЈАвНО ЗДРАвЉЕ „ТИМОк” ЗАЈЕЧАР

Ове године Светски дан срца се обележава 
у трећој недељи септембра, под слоганом „Ојачајте 
своје срце”, наглашавајући значај здравих стилова 
живота, као и значај превенције и контроле факто-
ра ризика за настанак болести срца и крвних су-
дова у свим популационим групама. Под окриљем 
чланица и партнера Светске федерације за срце, 
Светски дан срца укључује велики број активности, 
као што су јавне трибине, концерти, спортски до-
гађаји, базари здравља и слично.

Заблуда је да од болести срца и крвних 
судова оболевају само старије особе, особе муш-
ког пола и економски развијенији делови станов-
ништва. Данас, ниједан становник наше планете 
није поштеђен од болести срца и крвних судова, 
без обзира на то где живи, којег је пола, узраста и 
социјално-економског статуса.

Деца представљају посебно ризичну кате-
горију за појаву болести срца и крвних судова. Бо-
лести срца и крвних судова могу да се јаве и пре 
рођења, а ризик расте током детињства усвајањем 
лоших животних навика, као што су неправилна 
исхрана, недостатак физичке активности и изло-
женост дуванском диму. Одређене непрепознате 
и нелечене заразне болести код деце су посебан 
проблем, јер могу да изазову трајна оштећења на 
срцу, која се често лече једино хируршким интер-
венцијама.

Најзначајнији фактори ризика за настанак 
кардиоваскуларних болести

Већина КВБ је узрокована факторима ри-
зика који се могу контролисати, лечити или мо-
дификовати, као што су висок крвни притисак, 
висок ниво холестерола, прекомерна ухрањеност/
гојазност, употреба дувана, физичка неактивност и 
шећерна болест. Међутим, постоје и неки фактори 
ризика који се не могу контролисати.

Међу најзначајније факторе ризика који су 
одговорни за смртност од КВБ, убрајају се повишен 
крвни притисак (коме се приписује 13% смртних 
случајева на глобалном нивоу), затим употреба 
дувана (9%), повишен ниво шећера у крви (6%), 
физичка неактивност (6%) и прекомерна телесна 
маса и гојазност (5%).

променљиви фактори ризика
•	 Хипертензија (повишен крвни притисак)

Хипертензија је водећи узрок КВБ широм 
света, а висок крвни притисак се назива „тихи уби-
ца”, јер често није праћен знацима упозорења или 
симптомима, па многи људи и не знају да га имају. 
Крвни притисак се мери и евидентира као однос 
два броја у милиметрима живиног стуба – на при-
мер, 120/78 мм Хг. 

На глобалном нивоу, скоро милијарду људи 
има висок крвни притисак (хипертензију), од којих 
две трећине живи у земљама у развоју. У Србији 
прехипертензију и хипертензију има 47,5% одрас-
лог становништва. Код мушкараца прехипертензију 
и хипертензију има 48,5%, а код жена 46,5%.

Хипертензија је један од најважнијих узро-
ка превремене смрти широм света, а оно што за-
брињава је чињеница да се процењује да ће 1,56 
милијарди људи живети са хипертензијом у 2025. 
години.

Све наведено упућује на важност редовног 
мерења крвног притиска.

•	 Употреба дувана
Процењује се да је пушење узрок настанка 

скоро 10% свих КВБ. Пушачи имају двоструко до 
троструко виши ризик за појаву срчаног и можданог 
удара у поређењу са непушачима. Ризик је већи 
уколико је особа почела да пуши пре 16. године 
живота, расте са годинама и виши је код жена него 
код мушкараца.

У року од две године од престанка пушења, 
ризик од исхемијских болести срца се знатно 
смањује, а у року од 15 година од престанка пу-
шења, ризик од кардиоваскуларних обољења се 
изједначује са ризиком који постоји код непушача. 
У свету има милијарду свакодневних пушача ду-

вана. Највиша учесталост свакодневних пушача 
дувана забележена је у европском региону (31%), 
а најнижа у афричком региону (10%). У Србији, 
свакодневно конзумира дуванске производе 32,6% 
мушкараца и 25,9% жена.

•	 Повишен ниво шећера у крви – шећерна болест
Шећерна болест се дијагностикује у случају 

када су вредности јутарњег нивоа шећера у крви 
7,0 ммол/Л (126 мг/дл) или више, а КВБ узрок су 60 
процената свих смртних случајева особа са шећер-
ном болешћу. Ризик од кардиоваскуларних болести 
је од два до три пута већи код особа са типом 1 
или типом 2 шећерне болести, а ризик је већи код 
особа женског пола. Кардиоваскуларни ризик расте 
са повишеним нивоом вредности шећера у крви, а 
прогноза КВБ код особа са шећерном болешћу је 
лошија.

У свету учесталост дијабетеса код одраслих 
особа износи 10%, док у нашој земљи учесталост 
дијабетеса код одраслог становништва износи го-
тово 8%.

Ако се шећерна болест не открије на време 
и не лечи може доћи до озбиљних компликација, 
укључујући срчани и мождани удар, бубрежну ин-
суфицијенцију, ампутацију екстремитета и губитак 
вида.

Редовно мерење нивоа шећера у крви, 
процена кардиоваскуларног ризика као и редов-
но узимање лекова, укључујући инсулин, може 
побољшати квалитет живота људи са шећерном 
болешћу.

•	 Физичка неактивност
Особа је недовољно физички активна када 

мање од пет пута недељно упражњава получасов-
ну физичку активност умереног интензитета или 
је мање од три пута недељно интензивно активна 
мање од 20 минута.

Недовољна физичка активност је четврти 
водећи фактор ризика умирања. Људи који су недо-
вољно физички активни имају 20 до 30 процената 
већи ризик од свих узрока смрти у односу на оне 
који су физички активни најмање 30 минута већи 
број дана у току недеље. У свету је недовољна 
физичка активност заступљена код 31% одраслог 
становништва, а у Србији је недовољно физички 
активно 44% одраслих.

•	 Неправилна исхрана
Утврђена је повезаност високог уноса за-

сићених масти, транс-масти и соли, као и низак 
унос воћа, поврћа и рибе са ризиком за настанак 
кардиоваскуларних болести.

Сматра се да је недовољан унос воћа и 
поврћа одговоран за настанак 20% свих болести 
срца и крвних судова. Прекомерна телесна тежина 
и гојазност у дечијем узрасту повећавају ризик за 
настанак срчаног и можданог удара пре 65. године 
живота за 3 до 5 пута.

Учестало конзумирање високоенергетских 
намирница, као што су прерађене намирнице које 
су богате мастима и шећерима, доводи до настан-
ка гојазности. Висока потрошња засићених масти 
и транс-масних киселина је повезана са срчаним 
болестима, док елиминација транс-масти из исхра-
не и замена засићених масти са полинезасићеним 
биљним уљима смањује ризик од настанка коро-
нарне болести срца.

правилна исхрана може да допринесе 
одржавању пожељне телесне масе, пожељног 
липидног профила и нивоа крвног притиска.
•	 Ниво холестерола/липида у крви

Повишен ниво холестерола у крви 
повећава ризик од настанка срчаних обољења 
и можданог удара. На глобалном нивоу, једна 
трећина исхемијских болести срца се може 
приписати високом нивоу холестерола у крви. 
Смањење високог нивоа холестерола у крви 
смањује ризик од настанка срчаних обољења.

•	 Прекомерна ухрањеност и гојазност
Гојазност је уско повезана са главним кар-

диоваскуларним факторима ризика као што су 
повишен крвни притисак, нетолеранција глукозе, 
дијабетес типа 2 и дислипидемија.

Фактори ризика на које не можемо да утичемо 
(непроменљиви фактори ризика)

Поред променљивих фактора ризика, по-
стоје и фактори ризика који се не могу мењати. 
Међутим, особе из ових ризичних група би требало 
да редовније контролишу своје здравље.

•	 Године старости
КВБ постаје све чешћа појава у старијем жи-

вотном добу. Како човек стари, срце пролази кроз 
постепене физиолошке промене, чак и у одсуству 
болести.

Срчани мишић са старењем не може у пот-
пуности да се опусти између две контракције што 
има за резултат да коморе постају круте и раде 
мање ефикасно.

Ове физиолошке промене настале 
са процесом старења могу да допринесу 
додатним компликацијама и проблемима 
при лечењу КВБ.

•	 Пол
Мушкарци имају већи ризик за појаву боле-

сти срца од жена у пременопаузи. После менопау-
зе ризик се изједначава. Ризик за настанак можда-
ног удара је исти код жена и мушкараца.

•	 Болести у породици
Породична историја кардиоваскуларних 

обољења указује на повећани ризик код потомака. 
Ако је првостепени крвни сродник имао коронар-
ну болест срца или мождани удар пре 55. године 
живота (рођак мушког пола) или 65. године живота 
(рођак женског пола), ризик је већи.

Светски дан срца је установљен 2000. го-
дине са циљем да информише људе широм света 
да су болести срца и крвних судова водећи узрок 
смрти код 17,5 милиона људи сваке године. Про-
цењује се да ће до 2030. године тај број порасти 
на 23 милиона. Светска федерација за срце упозо-
рава да најмање 80% превремених смртних исхо-
да може да се спречи контролом главних фактора 
ризика (пушење, неправилна исхрана и физичка 
неактивност).

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

Марина Војновић
Ана Точевић

У сусрет светском Дану срца

“ОЈАЧАЈТЕ СвОЈЕ СРЦЕ”


