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БОШКО НИЧИЋ: НА МЛАДИМА 
ЗАЈЕЧАР ОСТАЈЕ

Транспарентност, реконструк-
ција путне инфраструктуре, очување 
села и враћање младих у Зајечар-биће 
приоритети градске власти. Пројекти 
регионалне сарадње и повезивање по-
тенцијала градова и општина Тимочке 
Крајине омогућиће довођење инвести-
тора и отварање нових радних места, 
рекао је у интервјуу за ‘’Тимочке’’ Бошко 
Ничић, градоначелник Зајечара.

Већ сте били први човек гра-
да и доста тога је урађено у Зајеча-
ру. Поново сте преузели власт, али и 
огромне дугове. Да ли хронолошки 
можете направити ‘’прелет’’ изнад 
Зајечара деценију уназад?

-Није мој манир, као оних што 
су ме 2013. године најурили са власти, 
да блатим по њима, али њих не могу 
назвати Српском напредном странком 
(СНС), већ екипом људи који су мисли-
ли да један град, који је у том тренутку 
био уређен, у коме је било пара и у коме 
се радило, може да им буде основа за 
лично богаћење. СНС су искористили 
као оруђе, не само за обрачун са мном, 
пошто смо били политички противници, 
већ и за пљачку Зајечара. Међутим, на-
дам се да правна држава функционише 
и да ће сви они, који су одговорни за све 
то што се за те четири године дешавало, 
кад тад одговарати, као што сам и ја мо-
рао за оно што нисам ни помислио да 
идем пред државне органе и одговарам 
на питања зашто је нешто урађено овако 
или онако.

У медијима су вас оптуживали 
да сте оставили огромне дугове?!

-Тврдње о догувању града од 
милијарду и седамсто милиона динара, 
која су наводно преузели моји наслед-
ници, апсолутно нису тачне. Кредити 
који су отплаћивани, и који се и дан 
данас плаћају, су за неке од капиталних 
инвестиција и не можемо их назвати 
дуговима. То су дугорочна кредитна 
задужења, која су у том тренутку изно-
сила 360 милиона динара, а односе се 
на период до 2021. године. Оно што је 
још горе је то што су они мислили да се 
ти кредити, који су узети за време мог 
мандата, не морају отплаћивати, тако 
да ми данас све те камате и репрогра-
ме редовно отплаћујемо. За време мог 
мандата постојало је задужење према 
Дирекцији за робне резерве око 100 
милиона динара за мазут, коју смо ми 
и утужили, пошто је бивша фирма „Мо-
равиа Енерго” преузела тај мазут да би 
те године грејали град. На нашу тужбу 
да нам врате новац који су наплаћивали 
од грађана, намерно су то опструирали 
и мислим да ту има чак и елемената да 
је рађено у договору и да се неко око-
ристио од тога. Једини дуг који је остао 
након мене је око 50 милиона за јавну 
расвету, а све остало до 2,5 милијарде 
је дуг који су они ‘’успели’’ да направе за 
четири године. Морам да нагласим да 
смо захваљујући огромној финансијској 
помоћи државе, коју, пропорционално 
броју становника, није добио ниједан 

град у Србији, успели да катастрофално 
стање у граду доведемо у ред. Основа 
ове власти биће транспарентност, пре 
свега у трошењу новца у капиталним 
пројектима, али, исто тако, неће постоја-
ти ниједан податак који неће бити јавно 
доступан.

Рекло би се да сте узели ‘’врућ 
кромпир’’ у руке?

-Борио сам се заједно са мојим 
суграђанима четири године на проте-
стима и на улицама града у коме плани-
рам да живим и дочекам старост. Неки 
од мојих сарадника су мојим одлукама 
након избора задовољни, неки нису, 
али нема ’’врућег кромпира’’, има само 

борбе и жеље да се решавају проблеми 
и да се град извуче из кризе. Надам се 
да ће, када одем са овог места, Зајечар 
бити у експанзији. Желим да га оставим 
младим и образованим људима који ће 
знати да привуку инвеститоре. За пери-
од од седам-осам година, колико имам 
до пензије, желим да квалитетним и пер-
спективним људима, који желе да остану 
у Зајечару, пренесем своје дугогодишње 
искуство и да они наставе да раде све 
оно што смо ми започели, и направе од 
Зајечара привлачно место за живот. Није 
мене нико терао да прихватим толику 
обавезу, сам сам то одабрао. Ово јесте 
тежак посао, али је, по мени, занимљив. 
За онога ко то воли, то не представља 
проблем. Свакоме ко претендује да се 
бави неком државном функцијом препо-
ручио бих: да му прва функција буде гра-
доначелник или председник општине, 

јер кроз то искуство буквално научи све. 
Шта су приоритети у Зајечару?
-Главни од приоритета су, поред 

сређивање путне инфраструктуре у 
рубним насељима и селима, довођење 
нових инвестирора и отварање нових 
радних места. Али ту морамо водити 
рачуна и да доведемо оне инвестито-
ре за које имамо квалификовану радну 
снагу. Зајечар званично има око 6.000 
незапослених лица, и без озбиљнијих 
преквалификација не можемо понуди-
ти кадрове које тражи привреда. Зато 
сам присталица дуалног образовања и 
праћења потреба фирми које претен-
дују да дођу у наш град. Планови за из-

градњу индустријске зоне са модерном 
инфраструктуром омогућиће Зајечару 
да у њега почну да се враћају млади 
људи, и уверен сам да ће са 1.000 нових 
радних места град значајно оживети. С 
обзиром на то да недељник ’’Тимочке’’ 
излази у читавој Тимочкој Крајни, јако 
је битно да кажем: да је од великог зна-
чаја повезивање потенцијала градова и 
општина у региону. Морамо другачије 
да размишљамо једни о другима, да не 
будемо ривали као што смо у овом тре-
нутку.

Зашто сте се одлучили за СНС?
-Мислим да се програм СНС-а 

скоро ни у чему не разликује од проев-
ропских програма, које сам и ја загова-
рао почетком деведесетих година. Сма-
трам да нисам направио никакву грешку 
што сам ушао у сарадњу са, евидентно, 
најачом политичком опцијом. Али исто 

тако сматрам да је судбина партије, која 
има 600-700 хиљада чланова, та да у њој 
има вредних и одговорних људи, али 
исто тако и оних који раде лоше ствари.

Да ли сте остали верни својим 
начелима о равномерном развоју ре-
гиона, децентрализацији?

-Модерну Србију видим као др-
жаву регија. Ако опстане Европска унија 
доћи ће на ред и уређење наше земље, 
као што су уређене модерне европске 
државе. Оно што ми можемо направити 
у овом тренутку је то да округе који сада 
немају никакву надлежност, претвори-
мо у озбиљна места одлучивања, као 
регионалне центре који би имали своја 
тела. Са суседима из градова у региону 
се требамо такмичити у томе ко је бољи, 
а не да будемо непријатељи једни други-
ма, већ да заједнички радимо на ојачању 
Тимочке Крајине. Када смо се дотакли те 
теме, желео бих да нагласим: да сам и 
велики заговорник тога да и Бор добије 
статус града. Ако будем био у прилици 
да се питам, свакако ћу подржати мој 
родни град, јер је Бор замајац привред-
ног развоја овог региона, али, исто тако, 
сматрам да статус града суштински неће 
ништа променити. Као политичари смо 
дужни да ослушкујемо вољу народа, и 
ако је то жеља Борана, која не захтева 
нека додатна материјална средства, за-
што не би изашли у сусрет хтењу грађа-
на.

Како сачувати село?
-Свако село треба да има шефа 

месне канцеларије, амбуланту и меди-
цинско особља, јер то је живот села, и 
ако тога нема, село не живи. Све је то, 
бар у Зајечару, у протеклих четири годи-
не уништено, тако да ћемо у наредном 
периоду то поново морати да успоста-
вимо. Проблем је што је неко писао за-
коне као да у Србији не постоје градови 
и општине, као што је Зајечар који има 
42 села, у којима живи мали број углав-
ном старих становника. Морамо озбиљ-
но да разговарамо са Министарством за 
локалну самоуправу и вратимо ствари 
на стање у Србији какво реално јесте. 
Велика је грешка направљена оног тре-
нутка када је извршена рационализа-
ција радних места у такозваним матич-
ним подручјима, јер су управо ти људи, 
са најнижом квалификацијом, који су 
обављали послове шефова месних кан-
целарија, постали вишак. Морамо сви 
заједно да се изборимо са тим пробле-
мом. Предложићу свим председницима 
општина у Тимочкој Крајини: да потпи-
шемо јединствену декларацију и тра-
жимо од ресорног министарства да нам 
омогући упошљавање тих људи. Са Ми-
нистарством здравља, такође, морамо 
наћи одговор да ли ће они или ми, као 
локална самоуправа која је задужена за 
примарну здравствену заштиту, форми-
рати мобилне медицинске тимове, који 
ће обилазити села, јер морамо да знамо, 
да управо тај народ у пограничним сели-
ма чува границу наше земље.

 М.М.
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ДОБРА НАПЛАТА ИЗВОРНИХ ПРИХОДА

МАЈДАНПЕК - Новембарска 
сед ница Општинског већа у Мај-
данпеку одржана почетком ове 
недеље протекла је у знаку припре-
ма за наредну седницу општинског 
парламента који би о већини 
размотрених питања требало да 
донесе коначну одлуку. Са дневног 
реда изостао је предлог пројекта 
јавно-приватног партнерства за 
поверавање обављања комуналне 
делатности реконструкције, заме-
не и изградње ЛЕД светиљки, 
одржавања и управљања системом 
јавне расвете на територији општи-
не, уз процену да у овом тренутку то 
није приоритет.

Већници су усвојили Нацрт 
одлуке о одржавању зграда и спољ-
ног изгледа зграда, начину суфинан-
сирања активности на унапеђењу 
својстава стамбених и стамбено по-
словних зграда на подручју општи-
не, образлажући то законским 

решењима и потребом суфинанси-
рања активности на унапређењу 
својстава стамбених зграда, ради 
унапређења и очувања вредности 
стамбеног фонда за унапређење 
енергетске ефикасности, смањења 
негативних утицаја на животну сре-
дину и рационално коришћење ре-
сурса.

Утврђен је нацрт одлуке о 
утврђивању просечних цена ква-
дратног метра одговарајућих не-
покретности за утврђивање пореза 
на имовину у наредној години за 
све три зоне појединачно за грађе-
винско, пољопривредно и шумско 
земљиште, те станове, куће за ста-
новање, пословне зграде и гараже.

– Имајући у виду предложене 
износе, у наредној години требало 
би да дође до смањења прихода по 
овом основу за 300 до 500 хиља-
да динара, међутим, ми се надамо 
повећању, јер је решењима о оза-
коњењу објеката повећана база 

података, па би и приходи требало 
да се повећају за око милион дина-
ра“ - рекао је Мирослав Тодоровић, 
шеф Одељења за финансије, буџет и 
трезор и додао:

- Ове године, када је реч о на-
плати изворних прихода, порез на 
имовину је наплаћен 17 милиона ди-
нара, а са таксама, наплата изворних 
прихода се креће између 90 и 100 
милиона динара.“

Изменама програма мера 
подршке за спровођење пољо-
привредне и политике руралног 
развоја, за меру инвестиције у фи-
зичку имовину пољопривредних 
газдинстава због великог интересо-
вања износ је повећан у оквиру пре-
расподеле са осталих предвиђених 
мера,са пет на седам милиона дина-
ра, а за инвестиције за унапређење 
и развој руралне инфраструктуре са 
седам, на 7,9 милиона динара. Пла-
нирана сума подстицајних мера, 
остала је тако на раније утврђеном 
нивоу.

Дата је и сагласност на нове 
више цене услуга ЈКП „Доњи Ми-
лановац“ којим се практично оне 
усклађују са важећим за кориснике 
ЈКП „Водовод“ Мајданпек, а према 
којима ће грађане кубик воде ко-
штати 54,45 динара, а изношење 
смећа 4,62 динара по квадрату. Како 
је истакао Дејан Вагнер, председник 
Општине Мајданпек, ове цене су и 
даље испод економских, па ће суб-
венције за оба јавна предузећа бити 
неопходне и у наредној години, како 
би она могла да функционишу и обе-

збеђују квалитетне услуге корисни-
цима.

Према предлогу решења о 
прибављању непокретности у јавну 
својину општине за домове културе 
у Рудној глави и Близни општина 
би требало да издвоји три милио-
на динара. Разматрајући захтев ПУ 
„Марија Мунћан“ за санацију крова, 
чланови већа донели су одлуку о 
куповини недостајућег материјала 
и финансирању радова у укупној 
вредности до милион динара, о 
чему ће бити расписана јавна на-
бавка, а такође и о санацији крова 
школске зграде у Мирочу. 

Изгласана је и одлука о обе-
збеђењу средстава за санацију 
стана у Влаолу за потребе једне по-
родице према предлогу Центра за 
социјални рад, затим захтев Бизнис 
инкубатор центра о давању саглас-
ности за издавање простора Ауто 
школи „Тандем“, као и сагласност да 
се потраживања према „Трајал кор-
порацији“ Крушевац конвертују у 
удео општине у капиталу друштва, 
али и закључак да се са општина-
ма Кучево и Пожаревац упути зах-
тев Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре за 
санацију пута првог Б реда Пожа-
ревац-Кучево-Мајданпек са образ-
ложењем да је наведени правац 
посебно оштећен на деоницама 
Нересница - Поповац, Волуја, Бла-
гојев камен па према Мајданпеку, а 
од виталног је интереса за грађане 
и привреду општина Мајданпек и 
Кучево. И.Ћ.

КЛАДОВО - На 41. седници 
Општинског већа у Кладову 
једногласно је усвојен Извештај о 
извршењу буџета општине Кладово 
за период јануар - септембар 
текуће године. Буџетски приходи 
износе 428,8 милиона динара и 
реализовани су са 56 одсто од 
плана, док су расходи 368,8 милиона 
динара, односно 45,5 одсто од плана 
тако да је забележен суфицит од 60 
милиона динара.

-За разлику од других среди-
на ми смо се прилагодили систему 
рационалног и домаћинског посло-
вања. Вишак срестава усмерићемо 
ка решавању инфраструктурних 
пројеката који ће допринети бољем 
животу свих грађана у општини Кла-
дово - нагласио је Радисав Чучула-
новић, председник те подунавске 
општине.

Подршку већника добила је 
и Одлука о измени и допуни буџе-

та општине Кладово за 2017. годи-
ну. Повећања на приходној страни 
општинске касе нема већ се у окви-
ру утврђених износа спроводи пре-
расподела како би се омогућило 
несматано функционисање кори-
сника буџета до краја године.

- С обзиром да смо обезбе-
дили 7 милиона евра за рекон-
струкцију градске болнице морамо 
да завршимо пројектно-техничку 
документацију за ту и за друге ин-
вестиције. Промена се односи на 
преусмеравање новца са раније ут-
врђених финансијских позиција, али 
се на приходној и расходној страни 
ништа не мења - додао је Чучулано-
вић.

Чланови општинског већа 
подржали су предлог Решења о 
именовању Давида Ђурђевића до-
садашњег вршиоца дужности за ди-
ректора ТОО Кладово.

 М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладо-
ва: туризам, мала привреда и пољопривреда“ 
суфинансира Општина Кладово – „Ставови 

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

Општина Кладово послује домаћински

ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ СУФИЦИТ 
60 МИЛИОНА ДИНАРА
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У Књажевцу отворена ‘’Текијанка’’

НАЈЛЕПШИ ОБЈЕКАТ ЗА КЊАжЕВЧАНЕ

КЊАжЕВАЦ-Своја врата потрошачима у Књажевцу отворила 
је компанија ‘’Текијанка’’, трговински ланац из Кладова. Након ос-
већења објекта, врпцу су пресекли власник Живојин Болботиновић 
и председник општине Милан Ђокић. 

Текијанка постоји 28 година у пет општина Тимочке крајине и у 
Књажевцу ће запослити 36 радника, казао је Жељко Болботиновић, 
један од чланова породице: ‘’Ово је ‘’Текијанкин’’ први објекат у Кња-
жевцу. Са поносом могу да кажем да је ово најлепши објекат. Хтели 
смо да покажемо да Књажевац заслужује да има најлепши објекат. 

Хоћемо да се овде покажемо и 
докажемо. Долазак ‘’Текијанке’’, 
верујемо, иницираће још бољу 
утакмицу између нас и наших кон-
курената. Ми смо мала, домаћа, ху-
мана, скромна породична фирма, 
позната по упорности, стрпљењу 
и одговорности, која се залаже за 
очување породичних вредности 
и традиције. Волимо да функцио-
нишемо у дугорочним оквирима. 
Одлуке доносимо уоквирене дуго-
рочним контекстом.’’

Породични бизнис може да 
функционише у Србији, а ‘’Текијан-
ка’’ је прави пример за то, истакао 
је први човек књажевачке општи-
не: ‘’Свуда у свету овакве фирме 
су носиоци развоја, привреде и 
економске одрживости. Надам 
се да ћете овде пословати добро, 
а сигуран сам да ћемо ми, као и 
увек, бити добри домаћини. У тиму 
који за Тимочку крајину треба да 
побеђује наредних година, компа-
нија ‘’Текијанка’’ игра на позицији 
центарфора и треба још много го-
лова да да за Тимочку крајину и за 
Књажевац.’’

Бригу о заједници у коју до-
лазе ‘’Текијанка’’ је показала и овом приликом. Свако новорођено 
дете у Књажевцу до краја 2017. године добиће пакет Беби клуба ове 
компаније. Основној школи ‘’Вук Караџић’’, која је осмог новембра 
обележила Дан школе, дариван је лап топ рачунар.

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

вативност 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.”
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УБРЗАТИ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
ИЗБЕгЛИХ ЛИЦА

Одржан 13. Регионални састанак повереника за избеглице и миграције

КЛАДОВО-На 13. Регионалном састанку повереника за избеглице 
и миграције одржаном у Кладову наглашено је да је Регионални програм 
стамбеног збрињавања заједнички вишегодишњи програм Републике 
Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, који 
има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за приближно 27.000 
најугроженијих избегличких породица, односно за око 74.000 људи у 
региону.

- Програм садржи изградњу више стамбених зграда за избегличке 
породице које се одлуче за реинтеграцију у градским срединама. У септем-
бру прошле године отворено је градилиште за 235 станова у Овчи укупне 
вредности 9,8 милиона евра, док су током пролећа и лета ове године от-
ворена градилиша у још 15 градова у Србији, док од 17. новембра креће 
и изградња 270 нових станова у земунском насељу Камендин- истакао је 
Владимир Цуцић, Комесар за избеглице и миграције Републике Србије.

Регионални стамбени програм представља заједничку иницијативу 
БиХ,Хрватске, Црне Горе и Србије у оквиру решавања дуготрајног проблема 
расељености најугроженијих избеглица и расељених лица на територији 
некадашње Југославије.

- Осим изградње станова Регионални стамбени програм обезбеђује 
финансије и за дођелу монтажних кућа, за распођелу пакета грађевинског 

материјала, као и за куповину сеоских кућа са окућницом, а финасира се 
средствима ЕУ. Задовољни смо досадшњом динамиком његове реализа-
ције- казао је Жељко Божић из Државног уреда за обнову и збрњавање 
Републике Хрватске.

У оквиру реализације потпројекта 4 у Србији је у току је градња ста-
нова у 10 градова, а међу њима су Неготин, Бор и Кладово.

- Ти радови биће завршени у планираном року. Станове ће избеглице 
добијати у закуп, са могућношћу каснијег откупа по повлашћеним ценама.

У Кладову трајни стамбени смештај добиће 10 породица које ће се у 
станове уселити на лето 2018. године- закључио је Владимр Цуцић, Комесар 
за избеглице и миграције Републике Србије.

До сада је у Фонд Регионалног стамбеног програма опредељен 161 
милион , а уплаћено 138 милиона евра нагашено је на 13. редовном састан-
ку повереника за избеглице и миграције који је у Кладову окупио око 500 
учесника. Пре почетка радног дела састанка њима се обратио и Радисав 
Чучулановић, председник општине Кладово.

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

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

БОР- Изменама и допунама стратегије из области социјалне заштите 
коју је општина Бор донела још 2013. године биће израђена нова стратегија 
за период од 2018. до 2022. године. Значајна средства која се издвајају из 
општинског буџета за популациону политику, активне мере запошљавања, 
помоћ и услуге за особе са инвалидитетом, децу и старе биће још већа у 
наредној години, речено је на првом састанку локалног Савета за социјалну 
политику у општини Бор.

-Иако је Савет за социјалну политику врло значајан, јер доноси један 
важан стратешки документ који важи за четворогодишњи период, нажа-
лост, доста дуго се није састајао и данас је идеја била да се окупимо и суми-
рамо резултате. Оно што ми желимо у наредном периоду је да то не буде 
само мртво слово на папиру. Шта је све учињено у претходном периоду 
кроз овај стратешки документ, који су његови недостаци, као и на чему би 
се требало радити у наредном периоду биће наш задатак-рекао је Добрица 
Ђурић, председник Савета за социјалну политику општине Бор.

Ђурић је додао да су најбитније услуге које већ постоје у овом стра-
тешком документу, као и оне услуге у домену социјалне заштите које локал-
на самоуправа нема, да се додају, да се види како оне функционишу, да ли 
преко установа или директно преко буџета локалне самоуправе.

-Желимо да проширимо социјалну заштиту додавањем нових услуга, 
не само дневних боравака за децу са посебним потребама, већ и за децу 
која имају проблема са вршњачким насиљем. Формирањем мобилних ти-
мова, услугу за помоћ у кући ћемо омогућити и сеоским домаћинствима. 
Оно што је за мене кључно, је да се озбиљније бавимо активном политиком 
запошљавања која је једна од компоненти социјалне политике-закључује 
Ђурић. М.М.

БОЉЕВАЦ-У сaрадњи с нишком филијалом Народне банке Србије, 
у Бољевцу је организована трибина о финансијским услугама у области 
пољопривредне производље и могућностима коришћења различитих 
видова осигурања у овој области. 

Према речима представника НБС, циљ трибине је превентивно де-
ловање и приближавање различитих финансијских услуга потенцијалним 
корисницима, као и упознавање са предностима и недостацима кредити-
рања, било да је реч о краткорочним или дугорочним кредитима.

Учесницима су предочене и бројне саветодавне услуге национал-
не финансијске институције. Трибини је присуствовало педесетак пољо-
приврених произвођача, међу којима је било и оних који су већ користили 
неки од видова кредитирања, посебно у области сточарске производње. 

 М.Г.
Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје неће ни жети“ суфинансира Општина 

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

Одржан састанак борског Савета за социјалну политику

НОВА СТРАТЕгИЈА 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

КРЕДИТИРАЊE 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
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за потпуно стављање у функцију рудника на лежишту „Чукару Пеки“ 
биће потребно инвестирати 1,5 милијарде америчких долара.

Око 37 одсто почетног капитала се односи на развој подзем-
не површине и инфрастуктуре, међу којима је изградња 22 кило-
метра система вентилације рудника. Остали трошкови се односе 
на изградњу објеката и инфраструктуре, као и опреме за добијање 
концентрата бакра и система за управљање водом и објекта за од-
лагање јаловине.

Процењује се да лежиште Чукару Пеки по тони садржи 2,6 про-
цента бакра и 1,7 процента злата.

Петер Кукиелски, генерални директор компаније Nevsun, на-
помиње да Прелиминара економска процена потврђује изузетно 
добре економске изгледе горње зоне пројекта Тимок. 

„За сада настављамо да радимо на дефинисању трошкова 
пројекта и спровођења плана путем директног стручног приступа. 
У току су активности на додатној детаљној разради и металуршким 

испитивањима пре прелиминарне студије изводљивости и наш план 
је да финалну фазу истраживања започнемо у првом кварталу 2018. 
године. Са владом Србије радимо на обезбеђивању дозвола у циљу 
покретања производње 2021. године’’, изјавио је Кукиелски.

Од експлоатације рудника држава Србија ће остварити добит 
кроз наплату накнада за коришћење минералних сировина у висини 
од пет одсто, пореза на добит правних лица у висини од 15 одсто, 
плате запослених и друге дажбине.

Компанија Nevsun Resources Ltd. је власник 100 посто горње 
зоне лежишта руде бакра и злата високог квалитета Тимок и власник 
60,4 процента доње зоне лежишта Тимок у Србији. Власник преоста-
лих 39,6 процента доње зоне је партнерска компанија Freeport, а по 
завршетку студије изводљивости, Nevsun Resources ће поседовати 
46 процента а Freeport 54. 

ВЕСТИ

ШКОЛАРЦИ УЧЕ 
РУМУНСКИ ЈЕЗИК

НОВИ РУДНИК БАКРА И ЗЛАТА У БОРУ 
МОжЕ ДА БУДЕ ОТВОРЕН 2021. гОДИНЕ

ПРИЈАВЕ ДО 
15. ДЕЦЕМБРА

Канадска компанија Nevsun Resources, која је власник српске 
компаније Rakita Exploration, носиоца права за геолошко истражи-
вање, објавила је резултате Прелиминарне економске процене бу-
дућег рудника бакра и злата у источној Србији. Према тим подацима, 

КЛАДОВО-У основној школи “Љубица Јовановић Радосављевић” у 
насељу Подвршка румунски језик са елементима националне културе као 
изборни предмет одабрало је 28 ученика. Изборни предмет је отворен за 
све који желе да уче румунски језик и културу овог народа, без обзира 
на то којој националности припадају, као и ког су узраста, односно у који 
разред иду.

- Настава је једном недељно и спроводи се у кроз два часа. Од пр-
вог до четвртог разреда у клупама је седморо, а од петог до осмог још 21 
ученик. Оно што се јавља као проблем је недостатак адекватних уџбеника. 
Ове које користимо добили смо из Новог Сада и служе нам за читање и 
учење песмица, али успевамо- казала је Дијана Шолкотовић, наставница 
румунског језика.

Ученици који похађају румунски језик са елементима националне 
културе неће можда стећи ниво знања матерњег језика, али ће им сигурно 
помоћи да боље разумеју и говоре овај језик.

Иницијативу да се овај предмет нађе међу изборним предметима 
у основним школама подржало је ресорно министарство.Румунски језик 
са елементима националне културе као изборни предмет изабрали су и 
ученици основне школе у Кладову.

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

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

МАЈДАНПЕК-Центар за културу у Мајданпеку објавио је позив 
заинтересованима за учешће на конкурсу за излагачку 2018.годину, 
односно за самосталне, ауторске изложбе и пројекте из области 
уметности у галерији овог центра.

На основу програма рада ове установе и одлуке Управног одбора 
заинтересовани се могу јавити на конкурс који ће бити отворен до по-
ловине децембра, при чему аутори могу рачунати на галерију површине 
55 метара квадратних у којој могу изложити максимално 30 радова га-
леријског формата 70x50цм, али и у Фоајеу галерије на простору од 36 
квадрата погодном за мултимедијалне садржаје и испред галерије на 
површини од 50 квадрата.

Образац пријаве се може преузети лично или електронском по-
штом, а сваки уметнички пројекат уз пријаву треба да прати пет фотогра-
фија радова и другу визуелну документацију уколико је поседује. Аутори 
не плаћају закуп простора, а у складу са могућностима обезбеђују про-
пагандни материјал, брину о допремању и враћању радова и евентуал-
но поклоне неки свој рад за архив галерије. Уметнички савет галерије 
размотриће пријаве и резултате саопштити најкасније до 25.децембра.

 И.Ћ.

Центар за културу објавио је конкурс 
за излагачку 2018. годину

У општини Кладово реализује се идеја о учењу језика 
националних мањина

Саопштење компаније Nevsun Resources Ltd.
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Специјална болница
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КЊАжЕВАЦ-У сусрет својој 70. сезони Национални ансамбл ‘’Коло’’ је на тур-
неји по источној Србији. Једна од станица на том путу био је и Књажевац. Концерт 
је одржан протеклог викенда, у великој дворани Дома културе. 

Очувањем народне културе кроз игру, песму и изузетну уметничку интер-
претацију Национални ансамбл ‘’Коло’’ бави се седам деценија. Биле су то узбудљиве 
године стварања, каже директор Владимир Декић: ‘’Седам деценија је велика ствар 
за сваку уметничку кућу. Ми смо 70. сезону отворили у Будимпешти у септембру и 
кренули смо да одржавамо концерте и мини турнеју по источној Србији.’’

Користећи могућности савремене технологије, играјући се светлима и видео 
најавама, врхунски професионално, онако како то само они умеју, ‘’Коло’’ је игром, 
песмом и музиком, књажевачку публику “прошетало’’ кроз Србији и регион.

Репертоар ‘’Кола’’, на коме се налазе 133 кореографије, стварали су најеми-
нетнији стручњаци. Чланом ансамбла постају они који прођу аудицију и не мали 
стаж волонтирања. Планови за обележавање јубилеја су велики, али и оствариви 
уз подршку државе, истиче Декић: ‘’Министарство културе и информисања је пре-
познало, поготову у последње две године, то што ми радимо. Увек, наравно, може 
боље, пара никад довољно. Нама је тренутно проблем забрана запошљавања и на 
том плану покушавамо да се снађемо. Планови су нам велики и заиста имамо велику 
подршку Министарства.’’

Ансамбл ‘’Коло’’ почео је са радом 15. маја 1948. године. Осим у земљи, са бо-
гатством фолклорне традиције Србије упознали су публику широм света, гостујући 
су на највећим сценама и наступајући у престижним концертним дворанама.

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

вативност 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.”

КЊАжЕВАЦ-У Минићеву је протекле недеље, одржана свечана седница 
Скупштине Завичајног друштва Тимочана Торлака, посвећена јубиларној 20. го-
дишњици оснивања друштва. 

Суочавајући се са тешкоћама, пре свега финансијске природе, Завичајно 
друштво Тимочана Торлака успело је да у протекле две деценије, различитим актив-
ностима испуни мисију, зацртану оснивањем – да афирмише културно – историјско 
и природно наслеђа овога краја, казао је др Дејан Крстић, председник друштва.

‘’Организација ‘’Тролачке вечери’’ свакако је једна од значајнијих активности, 
али се трајни траг оставља кроз издавање листа ‘’Торлак’’ и издавачку делатност’’, на-
глашава Крстић. Он очекује у будућности бољу сарадњу са локалним инстутуцијама 
у Минићеву, Књажевцу и Зајечару. 

На свечаности обележавања 20. годишњице друштва представљена је и 
књига ‘’Торлачке укрштене речи’’ Славољуба Јеленковића. Намера аутора била је 
да направи публикацију јединствену за крај у коме је рођен. 

Свечаној седници Скупштине Завичајног друштва Тимочана Торлака прису-
ствовала је делагација Торлачког друштва ‘’Ждрепче’’ из Белоградчика. Уручене су 
захвалнце појединцима, институцијама и предузећима, који су протеклих година 
допринели раду друштва и афирмацији вредности за које се залаже.

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

вативност 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.”

Велики концерт Ансамбла ‘’Коло’’ у Књажевцу Обележен јубилеј Завичајног друштва Тимочана Торлака 
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ОБРАЗОВАЊЕ: ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ

Република Србија
Општина КЊАжЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду и 
друштвене делатности
Број: 501-105/2017-06
Дана: 31.10.2017. год.
К њ а ж е в а ц

 Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац , на основу члана 25. 
а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04 и 

36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта 

Радио базна станица мобилне телефоније „ ЗА65/ЗАУ65 горња Каменица“

Обавештавамо Вас да је донето Решење о давању са-
гласности на Студију о проценти утицаја на животну средину 
Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/
ЗАУ65 Горња Каменица“, чија се реализација планира на кат. 
парц. бр.2281 КО Горња Каменица, носилац Пројекта је пре-
дузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, 
ул. Таковска 2.

Решење о давању сагласности је донето на основу 
спроведеног поступка и Предлога одлуке која је саставни 
део Извештаја Техничке комисије. У току поступка утврђе-
но је да Пројекат Радио базна станица мобилне телефоније 
„ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“ у току реализације неће 
имати негативног утицаја на животну средину уз примену 
прописаних мера. 

Носилац Пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, 
је дужан да примењује све мере заштите животне средине 
Студијом предвиђене у поглављима:

8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, 
смањења и где је то могуће, отклањања сваког значај-
нијег штетног утицаја на животну средину и то:

- Мере које су предвиђене законом и другим пропи-
сима, нормативима и стандардима и роковима за њихово 
спровођење;

- Мере које ће се предузети у случају удеса;

- Планови и техничка решења заштите животне сре-
дине (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, 
рекултивација, санација и др.);

- Друге мере које могу утицати на спречавање или 
смањење штетних утицаја на животну средину;

- Мере током извођења грађевинских радова;
- Мере током редовног рада;
- Обавезне мере заштите по престанку рада базне 

станице
- Контролисана зона;
Носилац Пројекта је дужан да обезбеди извршење 

Програма праћења утицаја на животну средину у свему пре-
ма поглављу :

9. Програм праћења утицаја на животну средину 
и то:

- Приказ стања животне средине пре почетка функ-
ционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на 
животну средину;

- Параметре на основу којих се могу утврдити штетни 
утицаји на животну средину;

- Места, начин и учесталост мерења утврђених па-
раметара.

Решење у целости можете преузети на сајту Општине 
Књажевац www.knjazevac.rs.

БОРСКИ ОКРУг - По попи су 
из 1991. године, Србија је имала 
7.595.636 становника. По процени 
из јануара 2017. године та бројка 
је спала на 7.040.272 становни-
ка, што је за 555.364 становника 
мање. Просечан број живорође-

не деце у Србији, по најновијим 
подацима, на 1.000 становника је 
9,2 а умрлих 14,3 одсто. У Беор-
граду се, по истој методологији 
рачунања, роди 10,7 а умре 12,4 
становника. У Борском округу је 
стопа рађања 7,1 а стопа морта-

литета18,3 одсто.
Републички завод за ста-

тистику (РЗС) Србије је за раније 
периоде број деце предшкол-
ског узраста публиковао на свим 
нивоима, па су доступни подаци 
и за Борски округ, али и за поје-
диначно све општине округа.

У најновијој публикацији 
‘’Установе за децу предшколског 
узраста 2016/2017. школаска го-
дина-РепубликаСрбија, по реги-
онима’’, подаци су приказани до 
нивоа региона, при чему се под 
један обједињени регион подво-
ди Регион Јужне и Источне Ср-
бије, што је практично неспоји-
во, бар у популационом делу.

Последњи подаци који 
показују стање у предшколским 
установама датира из 2014/2015. 
школске године (види табелу).

Приказом броја објеката 
и броја корисника, где на нивоу 
Србије просечо има 77 деце по 
једном објекту, у Беорграду- 136, 
Новом Саду-188, Нишу-87, а це-
лом Борском округу-58, стиче 
се утисак да предшколска деца 
у нашем округу имају завидан 
конфор. Само што РЗС ту нигде 
не наводи величину и капацитет 
сваког од појединачних објеката. 

Из напред наведеног мо-
жете видети да је стопа ферта-
литета, или родности, у Борском 
округу, па и читавој Тимочкој 
Крајини, најнеповољнија у чи-
тавој Србији. Многи су фактори 
који на то утичу: традиционални, 
социјални, економски...

По најновијим званич-
но доступним подацима, у Ср-
бији је 1996. године закључено 
40.705 бракова, а разведено 
6.860. У 2006. години тај однос 
је био 39.756/8.204, а у 2016. го-
дини 35.921/9.046. У наведеним 
годинама просечна старост мај-
ке која рађа прво дете била је 
24,6/26,0/28,3 године. А стопа 
укупног ферталитете, по истом 
наводу, кретала се: 1,66/1,43/1,46.

У предшколском и осмо-
годишњем образовном профи-
лу миграције деце превасходно 
су везане за миграције њихових 
родитеља, а оне су претежно ве-
зане за економске разлоге, вели-
ку незапосленост и немогућност 
егзистенције читаве породице.

 Обрада: ‘’Тимочке’’, 
пројектни тим;

извор: РЗС; фото: архива 
‘’Тимочке’’

Пројекат: Борски округ: ‘’Наша мла-
дост, туђа радост’’ , суфинансиран је из 
буџета Републике Србије – Министарства 
културе и информисања . Ставови изнети 
у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио 
средства.
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Бор: „Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе’’ (6)

ЗНА СЕ КОД КОгА ЈЕ И НОж И ПОгАЧА
БОР - Очито је да су председници савета 

сеоских месних заједница схватили код кога је 
‘’и нож и погача’’. Процес развлашћивања траје 
годинама, ако су савети икада и имали улогу коју 
има закон гарантује. Питање гласи: да ли савети 
раде у интересу грађана који су их бирали?

Драгутин глигоријевић, Злот: ’’Наравно 
да у интересу наших грађана, наших мештана, и 
управо на савету месне заједнице и доносимо 
одлуке које спроводимо према локалној самоу-
прави, односно према нашој Скупштини општине 
Бор. Сарадња са локалном самоуправом можда 
није на неком најбољем нивоу, увек постоји ме-
ста за боље, али је добар део онога што смо пла-

нирали одрађен. Све што је планирано буџетски 
је покривено. Е сада, ми смо одрадили свој део 
посла, а на локалној самоуправи је да не одуста-
не, рецимо, од завршетка асфалтирања путева, 
санацији балон сале, реновирања сале за про-
славе и свлачионице фудбалског клуба... Видимо 
да ту нешто ’’шкрипи’’, али ми на то не можемо да 
утичемо.’’

Јован Петровић, заменик председни-
ка, Оштрељ: ’’Ми заступамо ставове житеља 
Оштреља и реализујемо их у сарадњи са Општи-
ном. Наша компетенција креће се у оквире пред-
лагања: које ће улице бити асфалтиране, ренови-
рање објеката, попут зграде месне заједнице или 
дома културе. Постоји јасан план Савеза месне 
заједнице Оштрељ. Не видим због чега не бисмо 
имали подршку грађана, јер све што смо као са-
вет до сада радили радили смо за село, за себе 

нисмо радили ништа. Захваљујући нашем раду 
улице у Оштрељу су збринуте за наредних 20 
година, дом културе је реновиран од темеља до 
крова. Све што смо у последњих 10 година пред-
лагали локалној самоуправи је реализовано са 
неких 60 одсто. Добро, знамо да није реално да 
се реализује све, али треба поштовати приорите-
те које предлаже савет, јер је можда много тога 
битнијег у оних 40 одсто.’’

Ратко живановић, Доња Бела Река: ’’Са-
вет не може да иде од куће до куће и да сваког 
становника нашег села пита шта да се ради. Савет 
предлаже све оно што је у интересу највећег дела 

мештана села. Грађани имају право да се жале, 
али, примера ради, недавно је заменик председ-
ника Општине био у Д. Б. Реци и разговарао непо-
средно са грађанима. По мојим информацијама, 
и грађани су указивали на све оно што је и савет 
указивао и указује. Од свега што смо до сада пред-
лагали локалној самоуправи као инфрструктурни 
приоритет, половично је реализовано. Примера 
ради, асфалтирање је одрађено, а реновирање 
дома културе је делимично урађено. Што се тиче 
мештана, логично је да су задовољни они код 
којих су путеви насути ризлом или је асфалтира-
но, као што је нормално да они други нису. Шта 
да се ради, ми можемо само да предложимо, а 
све је у рукама локалне власти. Проблем је што се 
наше компетенције завршавају на предлозима и 
након тога и када нешто буде усвојено дуго трају 
премери, предрачуни и израда пројектне доку-
ментације, па врло често се то не уради на време 
и све се помера за наредну, или наредне године.

Славољуб Димитријевић, Танда: ’’Свака-
ко да радимо у интересу села, зато смо бирани 
од истих тих грађана. Али, неко други доноси 
одлуку колико ће пара бити издвојено, реци-
мо, за асфалтирање или насипање ризле. То је 
увек мало, и неки грађани морају да буду неза-
довољни. Тврдим да ми и то мало настојимо да 
буде правично расподељено по реонима. Ми 

смо чланови савета али и сами житељи села, па 
је комуникација свакодневна и сви добро знамо 
без држања зборова шта Танди недостаје и шта 
су комунални приоритети. Морам да кажем да се 
раније нису поштовали предлози нашег савета, 
али у последњих 5-6 година се стање променило 
набоље.’’

Бранко Перић, Слатина: ’’Много је зах-
тева грађана Слатине које савет успева сам да 
реши , а када је нешто ван наших компетенција 
и могућности обраћамо се локалној самоуправи 
или некој служби у јавном сектору. Морам да по-
хвалим јавна комунална предузећа ’’3. Октобар’’ 
и „Водовод”, јер за све што смо им се обратили су 
нам изашли у сусрет. С друге стране, то не могу 
да кажем за Одељење за урбанизам или раније 
Дирекцију за изградњу Бора, јер са њима је увек 
неки проблем. Примера ради, јавна расвета у 
Слатини је дотрајала и потребно јој је темељно 

реконструисање. Не знам до када надлежни за 
тај део мисле да само мењају сијалице на сваку 
нашу пријаву или пријаву мештана? Очито је да 
те сијалице након пар дана поново прегоре и све 
’’Јово наново’’.

Није на мени или осталим члановима са-
вета да коментаришемо одлуку председника 
Општине да заказује разговоре непосредно са 
грађанима. Али знам да већина њих пита за по-
сао или неку врсту социјалне помоћи. У нашем 
случају се око 20 мештана јавило за разговор са 
председником и његовим тимом, али када се тај 
део завршио покушао сам да и ја у име савета ука-
жем на неке проблеме, бар у неких пет минута, и 
то ми није омогућено. По мени је незамисливо да 
упркос томе што постоји усвојен план, рециомо, 
асфалтирања и насипања путева ризлом, пред-
седник сада на лични захтев једном мештанина 
одобри насипање ризле до његове куће. То би 
озбиљно нарушило углед савета.’’

Игор Мартиновић, горњане: ’’Задњих 
неколико година, локална самоуправа врло 
мало уважава одлуке и предлоге Савета месне 
заједнице Горњане. Поднели смо захтев Општин-
ској управи да нам достави извештај уложених 
буџетских средстава у сеоске месне заједнице 
у последњих 10 година, да као порески обвез-
ници добијемо тај податак како не би испало да 
ми нешто инсинуирамо. Према тим подацима, у 
Горњане је уложено најмање. А и оно за шта су 
издвојена средства није урађено, или није урађе-

но како треба. Асфалтирање пута Горњане-Рудна 
Глава није завршено, није завршен ни пројекат 
за водоснабдевање, а препокривање крова дома 
културе је катастрофално лоше урађено, па он 
сада више прокишњава него пре извођења радо-
ва, вредних око 3,5 милиона динара. Не само ми 
чланови савета, него и грађани виде да годинама 
уназад неко добије све, неко нешто , а Горњане 
скоро никад ништа.’’

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим
Пројекат: ’’Савети сеоских месних заједница између 

грађана и локалне самоуправе’’, суфинансиран је из буџета 
Општине Бор. Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.
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НОВЕМБАР-МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ 
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СЕЗОНА ПОЧИЊЕ 15. НОВЕМБРА
У Кладову спремни за деловање у зимским условима

Месец новембар је према Међународном и Националном календару 
здравља посвећен борби против болести зависности, са циљем подизања свести 
становништва о штетним ефектима дрога и мобилисања целокупног друштва за 
укључивање у активности на сузбијању њиховог коришћења.

Сваке године у свету око 210 милиона људи користи дроге, а од овог броја 
око 200.000 људи годишње умире као последица употребе дрога. Болести завис-
ности представљају веома велики здравствени и друштвени проблем. Поред по-
следица по здравље корисника психоактивних супстанци, ове болести доводе и до 
бројних социјалних проблема, као и до економских губитака, ширења илегалних 
токова новца и др.

Бурне социјалне промене у друштву које се дешавају и у нашој земљи довеле 
су, са једне стране, до осиромашења грађана, пораста криминала, кризе морала, 
промена унутар породице, осећаја безперспективности, разградње постојећих 
институција, и са друге стране, до велике доступности психо активних супстанци. 
Због свега овога велики број деце и младих је био у ситуацији да проба неку психо-
активну супстанцу. Под психоактивним супстанцама подразумевамо све супстанце 
које мењају стање свести, однос према телу, опажање, мишљења, расположење и 
понашање. Млади људи који почну да користе ове супстанце у раном узрасту, било 
да се ради о дувану, алкохолу, таблетама или илегалним дрогама, у ризику су да 
постану хронични корисници, односно зависници.

Зависност је стање када особа више није у стању да контролише своје пона-
шање у односу на употребу психоактивне супстанце. Јавља се принуда и потреба 
за даљим уносом и поред очигледности штетних последица и супротно здравом 
разуму, логици и својој свесној жељи. Употреба психоактивних супстанци – дувана, 
алкохола, таблета и илегалних дрога доводи до физичке и психичке зависности, као 
и развоја толеранције. Физичка зависност подразумева прилагођавање организма 
на стално присуство психоактивне супстанце. Ускраћивање или недостатак психо-
активне супстанце доводи до бурне реакције организма, са симптомима и знацима 
који се зову апстиненцијална криза. Код корисника «тешких илегалних дрога» ап-
стиненцијална криза је изузетно непријатна и тешка и једном доживљена оставља 
страх од поновног јављања, што је и разлог да су они спремни на све да не доживе 
поново ту кризу. Психичка зависност подразумева психолошко прилагођавање на 
коришћење неке од психоактивних супстанци. Испољава се као жудња која постаје 
основни покретач понашања. Зависник временом све више почиње да се ослања 
на психоактивне супатанце и оне постају нека врста «психичке штаке» и главно 
средство за решавање свих проблема. Помоћу психоактивних супстанци зависник 
бежи од непријатних осећања и тешкоћа. Зависник од психоактивних супстанци не 
доживљава као проблем већ као решење проблема, али је ово почетак зачараног 
круга у којем се губе способности које је стекао јер је управо решавање проблема и 
превазилажење потешкоћа оно што нас јача и за живот оспособљава. Толеранција 
постоји када иста доза  ПАС изазива све слабије дејство, односно када је потребно 
уносити је у све већој количини да би се постигао првобитни ефекат.

КАДА СЕ ПОЧИЊЕ СА ЗЛОУПОТРЕБОМ ДРОГА? Млади најчешће стичу своја 
прва искуства са дрогом у периоду адолесценције. Адолесценција је развојна фаза 
младе особе на прелазу из детињства у одрасло доба. Ово је период бурних теле-
сних и психолошких промена када се пред младу особу стављају и одређени развој-
ни задаци (треба да одлучи о будућем занимању и професији, стварању основа за 
економску независност, да оформи идентитет, да се прилагоди телесним променама 
и сексуалности, да се оспособи за блискост и одговорност са другима...). Бунт против 
родитеља и других ауторитета својствен је управо овом периоду у развоју младих. У 
адолесценцији су млади заокупљени својим изгледом, квалитетима и способности-
ма и то стално преиспитују, па је често присутан мањи или већи пад самопоуздања и 
самоцењења. То је период када млади пате дубље и интензивније него што су икада 
патили и што ће икада патити. У покушају да савладају тешкоће у постизању ових 
развојних задатака адолесценти почињу да користе дуван, алкохол и друге дроге.

Примарна превенција односно спречавање настанка болести зависности 

је најважнија. Да бисмо то постигли неопходно је ставити под контролу употребу и 
злоупотребу свих психоактивних супстанци (кафа/кофеин, дуван/никотин, алкохол, 
дрога), и зато су нам потребни целовити, мултисекторски превентивни програми и 
систематичан рад са децом и омладином током предшколског периода, основне и 
средње школе који ће са истим циљем повезати родитеље, просветне и здравствене 
раднике, уз учешће широке јавности и медија.

У Заводу за јавно здравље “Тимок” Зајечар постоји Саветовалиште за младе 
са основним циљем едукације младих о здравим стиловима живота. Током школске 
године, Одсек за промоцију здравља едукује младе кроз предавања и трибине о 
здравим стиловима живота и штетности употребе психоактивних супстанци, наро-
чито у основним школама.

У склопу својих редовних здравствено-васпитних активности у виду пре-
давања и трибина по основним и средњим школама на територији Зајечарског и 
Борског округа врши се примарна превенција алкохолизма, конзумирања цигарета 
и осталих психоактивних супстанци.

Породице у којима се стварају услови за развој здраве деце су оне у коима 
оба родитеља негују и дају љубав деци, мала је разлика  у очекивањима родитеља од 
деце, родитељи имају већи утицај на децу него вршњаци, родитељи се добро слажу 
са вршњацима, чврсти ставови и прави ауторитет родитеља, неговање породичне 
традиције, јасна и отворена комуникација у породици.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

Марина Војновић
Ана Точевић

КЛАДОВО - За време сезоне зимског одржавања путева која по-
чиње 15. новембра општина Кладово стараће се о проходности око 192 
километара локалних и некатегорисаних путева.

Организација зимске службе и спровођење активности на одређи-
вању проходности путева у зимском периоду, садржани су у Програму Зим-
ског одржавања путева на подручју општине Кладово.

Улице и тротоаре у граду од снега чистиће радници „Комуналца”, док 
ће се о проходности сеоских праваца уз подршку локалне самоуправе бри-
нути Савети Месних заједница.

Бригу о проходности 99 километара саобраћајница првог, другог и 
трећег приоритета водиће радници зимске службе са пункта у Караташу. 
Општинска управа у Кладову на залихама има 30 кубика ризле гранулације 
од 4 до 8 милиметара и 19 тона индустријске соли за посипање коловоза

Сезона зимског одржавања путева у општини Кладово, завршава се 
31. марта 2018.године. М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ су-
финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.


