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УТВРђЕНЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ
Одржана седница СО Мајданпек

МАЈДАНПЕК - На новембарској 
седници Скупштине општине Мајданпек 
одборници су усвојили предлог одлуке 
о утврђивању просечних цена квадрат-
ног метра одговарајућих непокретности 
на подручју општине од значаја за ут-
врђивање пореза на имовину у 2018. го-
дини. Прецизирани су износи за све три 
зоне, за грађевинско, пољопривредно 
и шумско земљиште, станове, куће за 
становање, пословне зграде и гараже. 
Пореске стопе ће углавном, бити мање 
за 1,5 до пет одсто, што би могло да до-

веде до смањења буџетских прихода 
за 500 до 700 хиљада динара. Но, како 
је решењима о озакоњењу објеката, 
повећана база података, односно, број 
објеката, реално, приходи би требало да 
се повећају.

Поред ове одлуке од значаја за 
пројекцију Буџета општине за наредну 
годину, прихватили су и предлог Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о мрежи 
основних школа на територији општине 
Мајданпек, да би се обавила верифика-
ција ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац 

КЊАЖЕВАЦ - Општинско веће у Књажевцу сагласило се са одлуком о рас-
подели средстава удружењима у области пољопривреде, а након расписаног кон-
курса. На седници је покренута иницијатива за израду програма комасације, као 
предуслова за исплативије и економичније бављење пољопривредом. 

Одлука о расподели средстава из буџетског аграног фонда након спроведе-
ног конкурса намењеног јачању удружења у области пољопривреде била је једна 
од тема 48. седнице Општинског већа у Књажевцу. Новац да се боље представе 
тржишту и унапреде производњу добили су винари и пчелари, каже председник 
општине Милан Ђокић: ‘’Укупно 2.200.000 динара додељено је Удружењу произ-
вођача вина и ракија, Удружењу пчелара ‘’Липа’’ и Удружењу пчелара ‘’Органик’’. 
Сигуран сам да ћемо оно што су они предвидели пројектима, имати реализовано. 
То је отварање мањих продајних објеката, пре свега у Београду, где ће се продавати 
књажевачка вина. Удружење ‘’Липа’’ планира садњу медоносног биља, а Удружење 
‘’Органик’’ сертификацију за органску производњу меда.’’

Како би се сеоска имања повезала и укрупнила и тиме створили услови за 
исплативије бављење пољопривредном производњом, покненута је иницијатива 
за израду програма комасације, што је, према Ђокићевим речима, једна од најваж-
нијих одлука у овој години. 

‘’Можда је једна од најважнијих одлука у овој години та, да се започне кома-
сација у 13 катастарских општина долине Тимока од Књажевца до Минићева. Други 
корак је израда програма комасације, када ћемо тачно знати колики је обухват 
комасације, колике ће површине бити комасиране, колики су трошкови. Претпо-
стављамо да ће око 4000 хектара квалитетног пољопривредног земљишта у долини 
Тимока бити укрупњено и на тај начин становницима овог краја бити омогућено да 
се пољопривредом баве на већим парцелама и на далеко исплативији и економич-
нији начин,’’ истакао је председник општине Књажевац. 

Већници су дали сагласност на нацрт меморандума о сарадњи и учешћу 
општине Књажевац у реализацији програма припрема врхунских спортиста у ин-
дивидуалним олимпијским спортским гранама, који су кандидати за учешће на 
Олимпијским играма у Токију 2020. године.

 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.”

КЛАДОВО - На 42. седници 
Општинског већа у Кладову једно-
гласно је усвојен Правилник о распо-
дели трошкова топлотне енергије са 
заједничког мерног места у топлот-
но-предајној станици. То подразуме-
ва да у свакој згради за колективно 
становање мора бити уграђен мерни 
уређај који евидентира потрошњу то-
плотне енергије за тај објекат, казао је Радисав Чучулановић председник општине 
Кладово .

- Одлуком смо обавезали ЈП “Јединство” да створи равноправне услове за 
наплату утрошене топлотне енергије за све станаре, а то подразумева да се у свакој 
згради у подстаници формирају мерна места. Тиме се ствара могућност за уградњу 
калориметара у сваком стану, а њихови власници рачуне за грејање плаћаће по 
реалном утрошку - појаснио је Чучулановић.

Подршку већника добио је и предлог Одлуке о одређивању врсте земљишта 
за утврђивање пореза на имовину, као и Закључак о расписивању огласа за јавно 
надметање за давање у закуп површина јавне намене ради постављања привреме-
них објеката на више локација. На седници локалне Владе дефинисана је цена ква-
дратног метра одговарајућих непокретности ради утврђивања пореза на имовину 
за 2018. годину на подручју општине Кладово. Чланови Већа усвојили су календар 
активности за расписивање Јавног позива за учешће у расподели средстава из буџе-
та општине Кладово за 2018. годину у финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта. 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“.

као школе са домом ученика. У распра-
ви, одборник Драган Поповић указао 
је на проблем најмање 10 ученика са 
удаљених насеља Штрбац, Кулма Топол-
ница, Копана Главица и других, који ста-
нују приватно и чији родитељи, само за 
смештај месечно издвајају око 50 евра, 
па је упутио апел да се помогне. Дејан 
Вагнер, председник општине Мајданпек 
је истакао да интернат не може да се 
корист, јер је, надлежна инспекција до-
нела решење које то забрањује, а само 
стање у објекту је резултат дугогодишње 
небриге и нерешених имовинско прав-
них односа који су онемогућавали адек-
ватно одржавање. Истакао је да ће бити 
сагледане могућности да се тим породи-
цама помогне.

Одборници су изгласали саглас-
ност на Годишњи план рада Предшкол-
ске установе „Марија Мунћан“, као и из-
вештај о реализацији годишњег плана 
рада. Усвојили су и предлог одлуке о 
одржавању зграда и спољног изгледа 
зграда, начину суфинансирања активно-
сти на унапређењу својстава стамбених 
и стамбено-пословних зграда. Својом 
одлуком изменили су Решење о обра-
зовању Комисије за планове општине, 
као и Предлог Одлуке о пружању дим-
ничарских услуга. Донета је и одлука 
о утврђивању висине накнаде за рад у 
надзорним одборима јавних предузећа, 
за коју је правни основ у законским ре-
шењима, а разлози у практичној потре-
би обезбеђивања правичне накнаде за 
рад појединаца како би се обезбедили 
квалитет, али и одговорност у раду, како 
је то образложио Дејан Шкорић, помоћ-
ник председника општине. 

Дата је сагласности да се потра-
живања општине према Друштву „Трајал 

корпорација“ АД Крушевац конвертују 
у удео општине Мајданпек у капиталу 
друштва у поступку усвајања УППР-а, 
а и Предлог одлуке о отпису потражи-
вања по основу уступљених јавних при-
хода буџета општине Мајданпек према 
субјекту приватизације – Друштву за 
одржавање зграда, ДОО Београд.

Усвојен је и Предлог одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног предузећа за произ-
водњу и дистрибуцију топлотне енер-
гије „Мајданпек“, а дата је и сагласност 
Савезу за школски спорт за употребу 
имена општине у називу.

Такође, донето је више одлука 
везано за реализацију Програма мера и 
подршке за спровођење пољопривред-
не политике и политике руралног раз-
воја општине Мајданпек који се прак-
тично своде на прерасподелу раније 
опредељених средстава за ову годину, 
а наглашено да је степен реализације 
повољнији него раније.

На предлог Комисије за кадров-
ска питања, одликовања и друга јавна 
признања СО Мајданпек, Весна Трич-
ковић, досадашњи директор Центра за 
социјални рад, поново је, по конкурсу, 
изабрана на ту дужност. Функцију вд 
директора до именовања директо-
ра по конкурсу, а најдуже до годину 
дана обављаће Ђорђе Рошкић у ЈКП 
“Мајданпек”, Небојша Зарков у ЈКП „Во-
довод“, Југослав Максимовић у Музеју, 
а Јасмина Стефановић именована је за 
вд лица задуженог за заступање Фон-
дације за локални економски развој на 
период од шест месеци. Овом приликом 
нове чланове добило је више надзорних 
одбора јавних предузећа и школских и 
управних одбора установа.  И.Ћ.

Општинско веће о комасацији

ПОВЕзИВАЊЕМ ИМАЊА ДО 
ИСПЛАТИВИЈЕ ПОљОПРИВРЕДЕ

Одржана 42. седница Општинског већа у Кладову

ПРАВИЛНИК ПОЈЕФТИЊУЈЕ 
ГРЕЈАЊЕ
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Министар просвете у посети Бору

ОБРАзОВАЊЕ ОЧЕКУЈУ ОзБИљНЕ РЕФОРМЕ

Потписан колективни уговор за запослене у свих пет јавних предузећа

КОРАК ДАљЕ У ОСТВАРИВАЊУ 
ПРАВА зАПОСЛЕНИХ

БОР - С обзиром да је у 2017. години забележен суфицит у буџету и 
наредне године ће републички буџет бити развојни, што ће омогућити и 
значајна средства која ће бити намењена управо за просвету - рекао је при-
ликом посете борским школама министар просвете, науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић. Шарчевић је са својим сарадницима и представ-
ницима локалне самоуправе обишао Машинско-електротехничку школу и 
Основну школу „Вук Караџић” у Бору.

-Повећање плата од десет одсто, у науци око пет, је нешто што реал-
но диже буџет. Али нама је ове године такође прошло и много пројеката. 
Подизање нивоа гимназија, увођење међународне матуре је цео програм 
реформе који обухвата нивое од основног средњег и високог образовања 
- рекао је Шарчевић и додао:

-Оно што мене посебно радује су нови сектори: сектор за предузет-
ничке и дигиталне компетенције. То је нешто што нисмо имали и што смо 
током године спонтано развијали уз помоћ привреде, тако да сада и дуално 
образовање, студентска пракса, финансијска писменост, ученичке компа-
није, ђачке задруге и остали процеси, доводе младе људе у позицију да 
брзо раде и да имају своје парче хлеба. То је оно о чему ћемо јако бринути. 
Дигиталне компетенције и програм информатике, који је започет у петом 
разреду, тренутно је хит у Европи-истакао је Шарчевић.

По речима министра још од прошле године постоји план министар-
ства да се заустави депопулација и одлив младих, али нису се све локалне 
самоуправе укључиле у тако једну агенду, јер је још увек на сцени чување 

радних места својим колегама у школама.
- Морамо да напустимо ту праксу и да о својим колегама бринемо 

на други начин, уз преквалификације и уз нове програме које развијамо. 
У прошлој години смо 70 одсто установа обухватили новим уписом, а то је 
да локална самоуправа у сарадњи са привредом, тржиштем рада и нама 
сагледа шта је оно, што је потреба и перспектива. Субвенције Владе, као и 
стипендирање, ће бити још један од видова додатне подршке. Нећемо по 
инерцији наставити да производимо профиле којих имамо вишак. Тиме 

шаљемо поруку и послодавцима да у Бору, осим рударске струке, постоје 
и друге гране и делатности које можемо развијати - сматра Шарчевић.

Општинa Бор ће, поред реформе школства, наставити и са значајним 
инфраструктурним улагањима на санацији школа.

- У протеклих годину дана озбиљно су сагледани проблеми у шко-
лама, а који се тичу стања у којима се ови објекти налазе. Буџетом у 2017. и 
наставком за 2018. годину, предвидели смо значајна финансијска средства 
управо за реконструкцију свих образовних објеката. Данас је завршена 
комплетна столарија у вртићу “Бошко Буха”, а за наредну годину је у плану 
санација фасаде у ОШ “Вук Караџић”, инвестиције које се тичу безбедности 
деце у школи и уређење дворишта и игралишта, као и наставак радова на 
изградњи фискултурне сале у школи у Брестовцу-нагласио је Александар 
Миликић, председник општине Бор. М.М.

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је прошле недеље потписан нови ко-
лективни уговор за запослене у свих пет јавних предузећа чији је оснивач 
општина и тиме настављен квалитетан социјални дијалог и изузетно добра 

сарадња у овој области 
Потписе на уговоре су, уз председнике синдиката и директоре ЈКП 

“Мајданпек”, ЈКП “Водовод”, ЈКП “Доњи Милановац, Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве и Јавног стамбеног предузећа ставили и 
председник општине Дејан Вагнер и председник Општинског већа Савеза 
самосталних синдиката за општине Мајданпек, Неготин и Кладово, Дејан 
Матејевић.

“Надам се да ће и у наредном периоду, пре свега, на нивоу државе 
да се стварају предуслови за обезбеђење неопходних услова рада у јавним 
предузећима и да ће општина то моћи да испрати,”- рекао је Дејан Вагнер 
додајући: - Чини ми се да смо успели да направимо помак у погледу услова 
рада у јавним предузећима. Интерес локалне самоуправе, као оснивача и 
надлежне институције за квалитетно обављање послова из области кому-
налне делатности је да се то ради у интересу, пре свега, грађана.

Захваљујући на личном ангажовању и разумевању челних људи 
општине у име запослених у јавним предузећима, Дејан Матејевић је рекао: 
-Ово је само наставак једне изузетно добре сарадње између два социјална 
партнера, у овом случају гранског синдиката и локалне самоуправе. Ми 
смо једна од ретких општина у Србији која има потписан колективни уго-
вор на нивоу општине за јавна предузећа и заиста је дошло до помака у 
материјалном положају запослених у јавним предузећима у односу на неки 
претходни период.”

Запослени у јавним предузећима општине Мајданпек су већ имали 
колективни уговор, али је потписани анекс гранског уговора био разлог за 
потписивање новог. 

 И.Ћ.
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Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград” обележила славу

АТРИЈУМ У НОВОМ РУХУ

ПРОМОЦИЈА 
ТУРИзМА

Представљена Дигитална туристичка карта Књажевца
ГАМзИГРАДСКА БАЊА - Резањем славског колача и освештавањем 

реновираног простора у ресторану “Атријум” свечано је обележено 39 го-
дина рада и крсна слава Ваведење Пресвете Богородице коју је уз при-
суство епископа тимочког Илариона и многобројних гостију прославила 
Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград” у Гамзиградској бањи.

Директор ове здравствене установе др Раде Костић, поздравио је 
присутне госте, представнике Министарства здравља, Градске управе града 
Зајечара, пословне сараднике, као и кориснике услуга.

-Велико ми је задовољство и посебна част да Вам, испред запосле-
них и у своје лично име, пожелим добродошлицу. Сада смо на овом светом 
месту које је од самог свог оснивања, тачно пре 39 година и започело са 
својим хуманитарним радом. На том путу смо опстали свих ових година и 
управо је та наша хумана делатност и вера наших пацијената, одржала нашу 
установу-рекао је Костић и додао да иза њега стоји тим младих лекара који 

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је представљена радна верзија Дигитал-
не туристичке карте Књажевца. Иницјатива за њену израду покренута је 
у Институту за погранична подручја, са циљем да се промовишу и буду 
видљивији турситички капацитети књажевачке општине. 

Дигитална туристичка мапа Књажевца намењена је сваком турсити 
који користи интернет и представља веома моћан алат за ширење вести о 
туристичким потенцијалима књажевачке општине, било да је реч о смеш-
тајним објектима у граду и у селима, о природним реткостима ресторани-
ма, излетиштима, или културно – историјским знаменитистима, чуло се на 
презентацији радне верзије у Кући партнерства. Мапу је, уз помоћ Тури-
стичке организације и општине Књажевац урадио Институт за погранична 
подручја. 

‘’Целу причу је покренуо Институт за погранична подручја са наме-
ром промоције туризма и побољшања видљивости туристичких капацитета 
општине Књажевац. На мапи могу да се пронађу смештајни капацитети у 
граду и у селима, знаменитости, природне лепоте, ресторани, излетишта..., 
казала је Анита Лазаревић из Института за погранична подручја.

Туристичка организација користи различите маркетиншке канале 
како би промовисала веома богато културно и природно наслеђе једне, 
по површини веома велике општине. 

‘’Овакав вид презентације представља новину у доба савремене 
технологије. Ово је нешто што нам је недостајало и што знаменитости и 
сервисне информације приближава и чини доступним свим знатижељним 
посетиоцима који би хтели да дођу и обиђу Књажевац’’, каже Данијела Ар-
сић из Туристичке организације општине Књажевац. 

Дигитална туристичка мапа израђена је у предузећу East Star Group. 
У Институту за погранична подручја надају се да ће она послужити као при-
мер добре праксе за друге општине и да ћемо ускоро имати туристичку 
мапу источне Србије.

Сви заитересовани мапу могу да погледају на адреси: http://www.
mapa.knjazevac.rs  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.”

прати нове визије у области физикалне медицине, као и ветерани у овој 
области који несебично своје искуство преносе на младе колеге, тако да је 
спој младости и искуства заштитни знак Специјалне болнице за рехабили-
тацију у Гамзиградској бањи.

Овом приликом су такође и сумирани резултати рада, с обзиром да 
је децембар месец када се може направити ретроспектива пословања у 
предходним месецима .

-Иако је година била изузетно тешка, као и пар година уназад, руко-
водство болнице је реализовало већину зацртаних планова. Чак смо наи-
шли и на разумевање у Републичком фонду за здравствено осигурање, што 
није био случај у предходном период. Средствима од 13 милиона динара, 
које смо од Фонда добили, били смо у могућности да повећамо капацитете 
амбулантних услуга за 60 одсто. За наредну годину се планира још 6 милио-
на и 200 хиљада динара више, тако да у 2018. годину улазимо са уговором 
од 19 милиона динара за ову врсту услуге коју пружамо корисницима Бор-
ског и Зајечарског округа - нагласио је Костић. 

На овај јубилеј, поред отварања реновираног ресторана, отворена 
је и стаза здравља дужине 1360 метара. М.М.
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ВЕШ МАШИНЕ зА БОЛНИЦУ
Локална самоуправа налази начин да помогне Општој болници

НАЈАВљЕНО ЈОШ 
ВИШЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Уређење атарских путева у књажевачкој општини

ИзДАТО 840 НОВИХ 
РЕШЕЊА

Примена закона о озакоњењу у општини Кладово

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку, локална самоуправа наставља добру 
праксу помоћи у опремању здравствених установа на подручју општине. 
Иако непосредно није задужена за опремање Опште болнице, општина 
њене потребе не занемарује, знајући да су улагања у опремање ове уста-
нове, заправо, помоћ пацијентима који су у највећем броју становници ове 
општине, а онда и запосленима у погледу услова рада. Захваљујући томе, у 
ову установу стигле су две нове веш машине.

“Овом приликом општина је била посредник у томе да се обезбе-
де две веш машине за потребе вешернице болнице. Обезбедио их је до-
натор који је желео да остане анониман. Посредовање је међутим, само 
један од начина да се помогне”- рекао је Дејан Вагнер, председник Општи-
не Мајданпек и додао да је то део напора како би се побољшали услови 
и у мајданпечкој болници, а све у интересу грађана и запослених у овој 
здравственој установи:- У плану је да у наредном периоду обезбедимо још 
неку веш машину. Имамо идеје и везано за рачунарску опрему, а видећемо 
колико могућности дозвољавају да се одговори и другим потребама ове 
установе”. 

Захвалио је први човек Опште болнице у Мајданпеку, др Никола 
Стефановић: - У ситуацији када свим здравственим установама, па тако и 
мајданпечкој болници, много тога недостаје, помоћ је добро дошла,“ – уз-
вратио је др Стефановић, захваљујући на разумевању за потребе ове здрав-
ствене установе

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац је, у сарадњи са Министарством 
пољопривреде, уложила ове године 12 милиона динара у уређење атар-
ских путева. Председник општине Милан Ђокић, који је обишао радове у 
атару Бучја, најављује још више средстава и још обимније радове у наредној 
години. 

Житељи Бучја од сада ће без проблема долазити до својих воћњака 
и ораница. Уређењем атарских путева значајно им је олакшан приступ об-
радивим површинама, до којих могу да дођу, не само комбајнима и трак-
торима, већ и путничким аутомобилима. Нови атарски пут, дужине пет и по 
километара, повезује Бучје и Стогазовац. 

‘’Ми смо презадовољни, 90 одсто људи иде овим атаром, где има 
воћке, жита...Може да се дође лако комбајном, великим машинама. Већ по-
чињу да се крче неке њиве’’, каже Лепомир Вељковић, председник МЗ Бучје.

Села и засеоке у којима се налазе сточарске фарме, засади вишања, 
шуме, ливаде, оранице, повезаће 1350 метара атарског пута Кожељ – Трно-
вац. Уређено је и 850 метара пута у Јелашници, као и близу два километра 
пута који води до Џервинових плантажа грожђа у Штипини. Председник 
општине Милан Ђокић обећава још обимније радове у наредној години.

‘’Вредност радова је 12 милиона динара. Средства смо удруживали 
са Министарством пољопривреде. Ми смо издвојили седам милиона, а Ми-
нистарство остатак. Следеће године ћемо удружити знатно више средстава 
из буџета, а добили смо најаве да ће Министарство у још повољнијем про-
центу суфинансирати те радове у 2018. години,’’ казао је Ђокић. 

Стручњаци оцењују да је посао уређења атарских путева, поверен 
предузећима „Пластомет” и „Кипер транс”.

 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.”

КЛАДОВО - Од почетка приме-
не новог Закона Општинска управа 
Кладово издала је 840 решења о оза-
коњењу објеката. То је око 10 одсто, 
изнад је републичког просека и по 
томе је та локална самоуправа међу 
успешнијим у Србији. На подручју 
те подунавске општине пописана су 
14.094 објеката. Реч је о стамбеним 
јединицама, помоћним, економским, 
пословним, комерцијалним и оста-
лим објектима.

- У бази података, у ресорном 
одељењу општине Кладово, су 9.893 
објеката за које власници немају ва-
лидну урбанистичку документацију, 

установљено је после завршетка прве фазе у спровођењу Закона о оза-
коњењу- казао је Радоје Ђуровић руководилац Одељења за урбанизам и 
грађевинарство.

Друга фаза у спровођењу Закона о озакоњењу нелегално саграђених 
објеката су Решења о рушењу која су у општини Кладово до сада упућена 
на 3961 адресу.

-То не значи да су Решења извршна, већ је власницима објеката отва-
рају могућност да кроз редовну процедуру легализују спорне објекте. Ради 
ефикаснијег спровођења одредби Закона, општини Кладово је одобрено да 
на одређено време запосли седморо радника на пословима озакоњења. То 
ће допринети да будемо још ефикаснији - закључио је Ђуровић.

За власнике нелегалних грађевина је важно да знају, да се oбјекат 
не може озаконити ако се надлежној служби не приложи доказ о одгова-
рајућем праву на земљиште или објекат у оригиналу, или овереној фото-
копији.

 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“.

Нове веш машине ће заменити старе и дотрајале, набављене пре 
30 година.

Иначе, др Стефановић је нагласио да не изостаје ни разумевање ре-
сорног министарства и похвалио се најсавременијим ултразвучним апара-
том за откривање карцинома дојке и преглед абдомена, као и чињеницом 
да се Министарство здравља побринуло за комплетно реновирање вешер-
нице и болничке кухиње. 

 И.Ћ.
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Одржани XII Сусрети етно удружења и асоцијација Србије

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ

КЊАЖЕВАЦ-’’Традиција је кичма једног народа’’, казао је про-
теклог викенда, на отварању Дванаестих сусрета етно удружења и 
асоцијација Србије, председник општине Књажевац Милан Ђокић. 
Сусрете, који се одржавају под слоганом ‘’Традицијом у Европу’’, ор-
ганизовало је Удружење за неговање традиције ‘’Извор’’. 

Удружење за неговање традиције ‘’Извор’’ окупило је по 12. пут 
у Књажевцу пријатеље и сараднике из целе земље, оне који својом 
креативношћу и маштом, а пре свега вредним радом, чувају од за-
борава богатаство народне традиције наше земље, нагласила је на 
свечаности отварања Сусрета етно удружења и асоцијација Србије 
Љиљана Михајловић, председница ‘’Извора’’:  „У крају, у коме се на 
особени начин преплићу прошлост и садашњост, где су се обичаји, 
у изворном облику, сачували до наших дана, настала је манифеста-
ција која нас сваке године подсећа какво благо имамо и како и на 
који начин треба да га чувамо за оне који долазе. Са таквом идејом, 
Удружење за неговање традиције ‘’Извор’’ већ 12 година окупља 
истомишљенике са југа Србије, из Шумадије, Војводине, суседне 
Бугарске, који овде имају јединствену прилику да представе своје 
културно наслеђе, обичаје, традицију, старе занате, аутентичне ло-
калне производе и што је најважније – своје људе. Наша заједничка 

СОКОБАЊА - Аматерско „СБ“ позориште из Сокобање госто-
ваће у Косовској Митровици са представом „Буба у уху“. Представа ће 
бити изведена у петак, 8. децембра, у Митровачком двору са почет-
ком у 18 часова. Представа је хуманитарног карактера и има за циљ 
прикупљање средстава за куповину новогодишњих пакетића за децу 
у нашој јужној покрајни. Акцију организују студентски парламент 
филозофског факултета у Косовској Митровици, студентски центар 
„Приштина“ под покровитељством „Привременог органа општине 
Косовска Митровица“. Акција носи назив „Космету на поклон“ и траје 
већ пар недеља, сазнајемо од глумице аматерског „СБ“ позоришта 
Тамаре Миловановић. У оквиру ове акције организују се разни са-
држаји путем којих се сакупљају средства и добровољни прилози за 
помоћ најугроженијим српским породицама које живе у енклавама, 
каже Миловановић. Она додаје да ће сокобањско позориште та мо 
боравити три дана и да ће имати прилику да обиђе манастир Гра ча-
ни цу и меморијални комплекс „Газиместан“. Љубазни домаћини су се 
потрудили да нам обезбеде храну и смештај током нашег бо рав ка, а 
локална самоуправа општине Сокобања је финансирала тро шко ве 
пута, додаје Миловановић. Велику захвалност дугујемо и многим 
хуманим људима из Сокобање, радним организацијама и приватним 
предузетницима који су припремили пакетиће које ћемо понети и 
даровати деци на Космету, закључује Миловановић. 

„Космету на поклон“ је студентска акција која је потекла на 
Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2015. године. Кас-
није су се придружили сви правни факултети у нашој држави као и 
већина универзитета. М.Б.

Сокобањско позориште за Косовску Митровицу

КОСМЕТУ НА ДАР

порука је да смо као земља богати 
културним и језичким различи-
тостима, које треба да негујемо и 
очувамо, разумемо и међусобно 
подржавамо.’’

Народи који поштују своју 
традицију, сигурније корачају 
ка будућности, поручио је пред-
седник општине Милан Ђокић: 
‘’У времену шунда, кича, лажних 
вредности, наш народ исконски и 
инстиктивно осећа да је везивање 
за традицију у ствари осигуравање 
срећне и успешне будућности. Тра-
диција је као кичма једног народа. 
Народи који не поштују своју тра-
дицију, погурени ходају ка својој 
будућности. Народи који гледају 
у своју прошлост најдаље могу да 
виде и проникну шта је то што их у 
будућности чека’’. 

Из богате ризнице ‘’Извора’’ први пут је јавности представље-
на збирка народних ношњи из свих крајева књажевачке општине, 
а посебну пажњу публике привукла је нова колекција хаљина ‘’За-
вештање за будућност’’, урађених по угледу на грађански костим, 
са орнаментиком преузетом са манастирских фресака и уникатним 
накитом од бакра. 

Рукотворине, старе занате, кулинарска умећа на стотинак 
штандова представила су удружења из целе Србије. Уз асистенцију 
будућих туристичких водича из Техничке школе, сваки посетилац 
могао је да пронађе нешто за себе. Од традиционалних музичких 
инструмената, преко пиротске керамике, до сувенира и колача. 

У програму свечаног отварања Сусрета учествовали су трубач-
ки оркестар ‘’Барка’’, народни песник Слађан Илић, ансамбл ‘’Мала 
ноћна музика’’ и ученици књажевачких средњих школа. 

 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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УЛАГАЊЕ У СПОРТ
ДОГАђАЈ

зАЈЕЧАР - У великој сали Градске управе у Зајечару свим 
фудбалским клубовима са територије града Зајечара, додељена је 
спортска опрема. Овом чину, поред представника Фудбалског саве-
за града Зајечара, Спортског савеза града Зајечара и представника 
фудбалских клубова, присуствовали су градоначелник Бошко Ничић 
и помоћник градоначелника за спорт Милан Станковић.

“Желим свима да вам се захвалим што сте данас дошли овде, 
испред Фудбалског савеза града Зајечара. Сви знамо у задње вре-
ме какве смо проблеме имали задњих година у спорту и какве смо 
проблеме имали у фудбалу. Ја данас овај догађај, који је организовао 
град Зајечар и градоначелник, видим као светло на крају тунела и 
видим да је кренуло најзад нешто да се дешава и да имамо позитивне 
смернице за развој, како фудбала, тако и спорта у граду Зајечару. 
Сигуран сам да ћемо да идемо напред и да је ово један прави начин 
како можда до сад и није било, да сви клубови и градски и сеоски 
добију опрему. Тиме се показује да општина тј. локална самоуправа 
хоће да се брине о спорту и о фудбалу” – рекао је Милорад Вучковић, 
председник Фудбалског савеза града Зајечара.

Вучковић је нагласио да је од ове године „Градски савез” добио 
нове просторије и да се све ове позитивне ствари не би догодиле 
да није било локалне самоуправе и градоначелника Бошка Ничића, 
који су несебично помогли.

“Драго ми је да смо на почетку сезоне, где смо затекли попри-
лично проблема и не тако завидну ситуацију, коначно успели да по-
кренемо ствари када је у питању спорт. Мени је посебно драго због 
тога јер сам задужен за спорт и бринем за спорт, наравно, уз помоћ 
градоначелника и свих оних који су у градској управи. Надам се да 
крећемо у правом смеру што се тиче фудбала, што се тиче сеоског 
фудбала, мислим да је то јако битно за вас, јако битно за село, и тру-
дићемо се да будемо још бољи и да сарадња буде још боља” – рекао 
је Милан Станковић, помоћник градоначелника за спорт.

Присутним представницима фудбалских клубова на крају се 
обратио и градоначелник Зајечара Бошко Ничић који је изразио 
жељу да идући пут оваквом једном чину приуствују и представнице 
женског фубалског клуба, који тренутно не постоји у граду, јер како 
је рекао фудбалски спорт је у експанзији и постоји све веће интере-
совање и код жена за ову врсту спорта.

“Морам да кажем да у неким мојим претходним мандатима, ми 
нисмо баш нашли заједнички језик са људима који су водили фудбал-
ски спорт, не зато што се не волимо, него због тога што визија оних 
који воде овај град и визија тих људи се није поклапала. Ја сам човек 
који врло искрено говори оно што мисли, свиђало се то некоме или 
не. Никада неће бити проблем, бар док сам са мојим сарадници-
ма у прилици да ја одлучујем и док ми Ви грађани Зајечара дајете 
то поверење да одлучујем. Неће бити никакав проблем да нађемо 
заједнички језик када се треба помоћи да се млади очувају на селу 
и кроз спорт, говорим пре свега, о сеоским клубовима али то важи 
и за младе у граду. У то треба улагати и то кошта, али кад се говори 

о улагању у спорт, ја пре свега, као 
основно улагање видим улање у 
спортску инфраструктуру, а то су 
добри терени и добри спортски 
објекти. Видим улагање у спортску 
опрему, да та деца и ти родитељи, 
чија деца играју, не морају да из-
двајају и овако новац који немају, 
али никако не видим улагање у 
спорт и то да, појединци или неке 
организације које треба да потпо-
могну све ово о чему говорим, се 
богате или пуне своје џепове на 
конто тих младих људи који воле 
спорт” – рекао је Бошко Ничић, 
градоначелник града Зајечара.

Ничић је додао и то да оче-
кује добру сарадњу са свим фуд-
балским клубовима, како у селу, 

тако и у граду. Он је додао да ће да се направи систем реконструкције 
сеоских фудбалских терена, да се поравнају и среде и да је циљ да 
се што више младих са села окрену спорту.

Што се тиче фудбалског клуба Тимок, Ничић је поновио:
“На моју велику жалост, много ми је жао што Тимоку спаса 

нема. Они који заговарају и шаљу ту поруку да неко Тимоку неће 
да помогне, је лаж. Тимок се нажалост, због онога што су у њему 
радили не може помоћи, а не да нећемо да му помогнемо. Нити сам 
ја доносио закон о спорту, нити сам моћан да га мењам, нити ће га 
ико мењати, јер је донет у складу са прописима које нам диктира 
ЕУ. Још гори и још ригорознији ће бити критеријуми за бављење 
професионалним и врхунским спортом. Нема помоћи клубовима 
који су 100.000 у блокади или који су 1.000 динара у блокади, не мо-
жемо да им пустимо новац, а камоли клубу који је на жалост близу 
60 милиона…, ма нек је и 6 милиона, али док неко други не плати 
дуг, буџет града не може да издвоји новац да помогне. Нажалост, 

мораћемо да размишљамо сви заједно и ви који седите овде, да се 
удружимо да направимо један јединствени градски клуб, који може 
нешто да сачува од тог назива, да сачувамо све као да Тимок није 
угашен” – додао је Ничић.

Након обраћања градоначелника, подељена је опрема за 17 
фудбалских клубова са територије града Зајечара. А.П.

Подељена спортска опрема зајечарским фудбалским клубовима
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Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (21)

ЧУЧУЛАНОВИЋ: „АУСТРИЈСКИ МОДЕЛ’’ 
зАУСТАВљА ДЕПОПУЛАЦИЈУ

БОРСКИ ОКРУГ - „Ми који смо сада на функцијама, као случај-
ни пролазници у једном историјском тренутку, морамо да дамо пе-
чат том времену, да иза себе оставимо трагове да смо били одговор-
ни према неким будућим нараштајима и генерацијама које ће доћи 
после нас. Зато имамо обавезу да, како знамо и умемо, отворимо 
нова радна места, на којима би се млади запошљавали и самим тим 
остајали на својим огњиштима’’, сиже је одговора Радисава Чучула-
новића, председника Општине Кладово, на наше питање шта се чини 
да више ‘’наша младост’’ не биде ‘’туђа радост’’, односто да се заустави 
процес одлива претежно младог и радно способног становништва 
из овог краја.

Без питања и потпитања, преносимо кључне ставове Чучула-
новића: 

‘’Када је у питању образовање, ми радимо на томе да реор-
ганизујемо садашњи школски систем. Србија није богата земља да 
би могла да финансира школе где има један ђак и где ради један 
учитељ и један служитељ. Радимо на томе да, у оквиру свих ових 
пројеката које радимо на уређељу школа, да у једној од школа буде 
реконструисан један интернат за смештај деце која удаљеније живе 
и која могу пет дана у току недеље да буду смештена у том дому, да ту 
живе, уче, раде, јер је заиста неодрживо да возимо и учитеља, и ђаке 
у појединим школама и местима где заиста више нема економског 
оправдања улагати толики новац. 
С друге стране, цео школски си-
стем, када је у питању општина 
Кладово, од пет основних школа 
ми ћемо да формирамо само једну 
основну школу са једним дирек-
тором. Дакле, ништа се не мења, 
само ће организациона структу-
ра четири директора оставити 
без посла. Такође ћемо спојити 
садашњу техничку школу и гим-
назију, јер нема оправдања да у 
једном дворишту, у једној згради, 
буду две школе и да, малтене, деле 
ђаке између себе.’’ 

‘’Оно што је најзначајније, 
средњошколски системи неће 
више моћи да образује кадрове 
који нису потребни привреди. 
Више пута сам у шали рекао, да 
смо ми у Кладову тако школовали 
кадрове, да смо имали више фри-
го-механичара него фрижидера. 
И то је више недопустиво. С друге 
стране, наше бродоградилиште 
увози радну снагу из суседне Ру-
муније, јер немамо раднике ме-
талске струке.’’ 

‘’Имали смо понуду једне реномиране европске фирме да овде 
отворе погон за прављење челичних конструкција. Једини услов је 
био да имамо 70 металских радника. Нажалост ми то нисмо имали 
и немамо, управо због оваквог накарадног школског система на-
слеђеног из протеклог периода, где се више водило рачуна да ли 
професори имају фонд часова, да они могу да раде и примају плате, 
а не шта ће и где ће та деца коју образују да у будућности раде. Ми то 
морамо да прекинемо и наредне године ће бити уписани само они 
образовни профили који су потребни овој привреди. На руку нам 
иде и опредељење надлежног министарства да се рационализује 
школски систем. Јер, морам да кажем, у Републици Србији имамо 
193 школе са по једним ђаком. Америка, као једна од најбогатијих 
држава, то себи никада не би дозволила, а ми смо себи то дозволили. 
Нисмо ми толико богати, да бисмо расипали иначе скромна средства 

на такав начин, јер нам је новац потребнији за друга улагања.’’
‘’По садашњим проценама, када се упореди наталитет и мор-

талитет, Кладово би 2059. године, ако би се наставила оваква попу-
лациона политика, требало да остане без иједног становника. Дакле, 
нама је привредни развој неопходан и битан услов и за рађање и за 
опстанак, и останак младих људи овде. Ми који смо сада на функција-
ма, као случајни пролазници у једном историјском тренутку, морамо 
да дамо печат том времену, да иза себе оставимо трагове да смо били 

одговорни према неким будућим 
нараштајима и генерацијама које 
ће доћи после нас. Зато имамо 
обавезу да, како знамо и умемо, 
отворимо нова радна места на 
којима би се млади запошљавали 
и самим тим остајали на својим 
огњиштима.’’

‘’Присутна је и накарадна 
политика да се развој великих 
градова прилично форсира и код 
нас у Србији, а људи који одавде 
одлазе тамо немају станове, не-
мају довољно за егзистенцију, 
немају ништа што су овде имали 
као сопствену инфраструктуру. 
Уместо да прихватимо ‘’аустријски 
модел’’, где се фабрике праве у ма-
лим местима, где становници већ 
имају своје куће и породице, ми 
радимо по оном систему проле-
таријата. који је и дан данас једна 
врста инерције. Морамо тај точак 
да зауставимо, морамо да нађемо 
начин да најпре зауставимо тај 
депопулациони тренд, а онда и да 
овај регион учинимо добрим ме-
стом за живот и рад.’’

‘’Врло нам је важно да млади људи остану да живе на селу. Зато 
идемо у правцу да реализујемо пројекат укрупњавања поседа како 
би они постали рентабилни и одрживи за интезивну пољопривредну 
производњу. Велики број, реалитивно младих и радно способних 
људи, је у процесу свих ових проватизација остао без посла. Многе 
фабире су затворене, чиме је затворена и перспектива младих да 
раде. Зато инезивно радимо на томе и већ имамо добре резултате, 
да покренемо све потенцијале: малу привреду, пољопривреду, да 
привучемо инвеститоре како би још смањили незапосленост, која је, 
то морам да кажем, и у овом тренутку испод републичког просека. ‘’ 

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим; 
извор: РЗС и наведени медији; фото: архива ‘’Тимочке’’, 

https://kladovo019.wordpress.com/ и http://www.kladovo.org.rs 
Пројекат: Борски округ: ‘’Наша младост, 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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Саопштење компаније Ракита

Истиче рок за упис зграда у регистар

ПОВЕЋАНА ЦЕНА зА ОТКУП зЕМљИШТА

УПРАВНИЦИ зГРАДА 
ДО НОВЕ ГОДИНЕ

КЛАДОВО- Ступањем на снагу новог Закона о становању и 
одржавању стамбених зграда до 31. децембра станари у објекти-
ма за колективно становање у Кладову морају да региструју своје 
стамбене заједнице и изаберу управника зграде. Стамбене зграде 
које до краја године не буду уписане у регистар очекује принудна 
управа, а општина Кладово доделиће им принудног професионалног 
управника. Трошкове ће платити власници станова, регулисано је 
одредбом Закона.

-На подручју општине је око 50 зграда, а у регистар је до сада 
уписано 10 одсто. Потребну документацију за упис у Регистар пред-
седници Скупштине станара могу да преузму са сајта општине Кла-
дово, а више информација могу добити на шалтеру број 4 у Услужном 
центру у згради Општинске управе - казао је Жељко Мартиновић, 
овлашћено лице за упис у Регистар зграда.

 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 - Компанија Ракита је 
донела одлуку да повећа бонус за 
40% на цену откупа земљишних 
парцела које се откупљују у циљу 
обезбеђивања услова за отва-
рање рудника на лежишту Чукару 
Пеки код Бора. Циљ ове одлуке је, 
пре свега, убрзање процеса отку-
па земљишта ради реализације 
пројектних активности, а такође 
и одржавање добре и складне са-
радње са локалном заједницом.

„На основу повратних ин-
формација из локалне заједни-
це, менаџмент компаније Ракита 
донео је одлуку да повећа бонус 
са 60 одсто на 100 одсто на цену 
откупа земљишних парцела. Осим 
тога, сваком власнику земљишта, 
по продатој парцели, биће уплаће-
но додатних 50.000 динара, без 
обзира на величину парцеле. Ова 
одлука се односи, како на оне који 
ће се одлучити да своје земљиште 

ОГЛАС
ПРОДАЈЕМ РЕНОВИРАН ДВОИПОСОБАН 

СТАН У БОРУ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ 29 И 
ВИКЕНДИЦУ У ЏАНОВОМ ПОљУ. ЦЕНА ПО 

ДОГОВОРУ. КОНТАКТ: 066/8400082

продају компанији Ракита, тако и на све оне који су до сада потписа-
ли купопродајни уговор о продаји земљишта,“ изјавио је Александар 
Вуловић, менаџер за исходовање дозвола и друштвену одговорност 
у компанији Ракита.

Ракита је власницима земљишта до сада исплаћивала бонус 
од 60 одсто од процењене вредности земљишта, а овом одлуком 
се висина тог бонуса повећава на 100 одсто процењене вредности 
земљишта. Повећање бонуса за 40 одсто се односи искључиво за от-
куп земљишта (не и за октуп објеката, шума, усева и др.). Свим прет-
ходним власницима земљишта разлика у бонусу ће бити исплаћена 
ретроактивно, а такође ће добити и по 50.000 динара по парцели.

У близини три потенцијално угрожене заједнице - Брестовац, 
Слатина, и Метовница, компанија Ракита је до сада за потребе отва-
рања рудника откупила око 300 хектара земље, а процењује се да су 
потребе да се откупи укупно нешто више од 1.000 хектара. 

Фокус компаније Ракита представља пројекат Чукару Пеки, 
који се налази на око 6 км јужно од града Бора, на подручју обух-
ваћеном истражном дозволом Брестовац-Метовница. Рудно ле-
жиште “Чукару Пеки” представља велики економски потенцијал за 
Бор и околину. Процењује се да ће у наредне 2 године за изградњу 
пратећих рударских капацитета бити потребе за ангажовањем око 
1.200 радника.

О компанији:
Rakita Exploration d.o.o. (Rakita) је српска компанија која тре-

нутно врши истражне радове у Тимочкој Крајини у источној Србији, 
близу Бора. Ракита поседује дозволу за геолошка истраживања за 
пројекат Чукару Пеки и у заједничком је власништву канадске рудар-
ске компаније Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) и компаније Freeport-
McMoRan Exploration Corporation (Friport). Рудно лежиште Чукару 
Пеки подељено је на „горњу зону” и „доњу зону”. Nevsun држи 100% 
удела у горњој зони и извођач је пројекта. У доњој зони, након изра-
де Студије изводљивости горње зоне, Nevsun ће имати 46 % удела у 
доњој зони, а Friport преосталих 54%. 
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Родно засновано насиље обухвата широк спектар различитих 
форми понашања, базирано на родном обележју, усмерено према 
женама и девојчицама у различитим периодима њихових живота. 
Родно засновано насиље произилази из неравнотеже моћи између 
жена и мушкараца што доводи до дискриминације жена, како уну-
тар породице тако и у оквиру друштва. Родно засновано насиље ус-
ловљено је друштвеним контекстом на више начина. Пре свега оно је 
детерминисано структурним и културним чиниоцима који обликују 
родне односе у породици, заједници и друштву. Карактер родних од-
носа, степен и природа родних неједнакости, представљају контекст 
у коме се успостављају интимни породични и партнерски односи, 
утемељени на одговарајућим односима моћи и родним улогама. На-
сиље над женама у значајној мери нарушава и онемогућава жене да 
уживају своја људска права, посебно права на: живот, безбедност, 
слободу, здравље, достојанство и физички и психички интегритет. 

Према доступним подацима о кретању и обележјима насиља 
у Републици Србији, у оквиру насиља у породици и партнерским 
односима, најчешће жртве су особе женског пола, различите жи-
вотне доби и породичног статуса, а најчешћи починиоци су лица 
мушког пола – актуелни и бивши брачни и/или ванбрачни партнери 
или други мушки чланови породице. Родно засновано насиље де-
шава се у свим социоекономским групама и готово свим културама. 
Међутим, треба истаћи, да су већем ризику посебно изложене жене 
које припадају већ дискриминисаним групама као што су жене са ин-
валидитетом, девојчице/адолесценткиње, жене избеглице, психички 
измењене жене, жене смештене у институцијама, жене на селу, жене 
другачије сексуалне оријентације, жене са ХИВ/АИДС-ом, зависнице 
и старије жене. 

Родно засновано насиље не угрожава само жене већ пред-
ставља претњу друштву као целини, тако да захтева одговарајући 
одговор, целовиту, континуирану и благовремену интервенцију ре-
левантних актера на свим нивоима (институција, заједница, држава). 
На унапређењу родне равноправности, а самим тим, и у борби про-
тив родно условљеног насиља, органи Републике Србије преузели 
су обавезу да реализују следеће:

- јачање капацитета установа и институција које се баве родно 
заснованим насиљем; 

- установљавање и примењивање механизама који ће обезбе-
дити поступање у складу са међународним докуметима и обавезама 
везаним за људска права и родно засновано насиље;

- подизање свести јавности и грађана о неприхватљивости 
насиља као модела понашања.

Врсте родно заснованог насиља
Поред физичког и сексуалног насиља који призрокују повре-

де, па их је тако, релативно лако препознати, искуства жена које су 
изложене родном насиљу, говоре да психолошко и економско, та-
кође имају веома велике негативне, последице по здравље жена. 
Поред тога, у облике родног насиља такође спада и читав низ штет-
них обичаја и пракси као што су рано ступање у брак, присилни брак 
или селекција пола још пре рођења. 

Последње истраживање спроведено је у ужој Србији 2010. го-
дине, на узорку од 2500 жена, животне доби од 18-75 година (925 до-
маћинстава и жена из Београда, 725 из Јужне и Источне Србије и 850 
из Централне и Западне Србије). Истраживање је спровео SeConS зa 
UNDP. Прикупљени су подаци о преваленци насиља почињеног од 
стране мужа/партнера и других чланова породичног домаћинства. 

Облици насиља који су укључени у истраживање су били: физичко 
(10,1%), психолошко (31,8%), економско (11,4%) и сексуално (1,2%). 
Родно засновано насиље готово никада се не јавља, изоловано, у 
једном облику, већ је карактерисано истовременом појавом/пре-
клапањем више облика насиља. Испитивање корелација – повеза-
ности више врста насиља показало је да највећа корелација постоји 
између претњи физичким насиљем и самог чина насиља, затим пси-
хичког насиља и претњи физичким насиљем, као и физичког насиља.

зашто жена остаје у насилним односима?
Чињеница је да многе жене остају у насилним везама. Породи-

ца, пријатељи, суседи па чак и стручњаци, често не разумеју зашто 
жене трпе насиље. Истраживања и искуство су показали да жене 
као најчешће разлоге прихватања живота у насилном односу наводе 
оне који се уклапају у опште друштвено прихваћене предрасуде о 
насиљу. Најчешћи разлози су:

•	 страх	од	насилника
•	 деца
•	 осећање	стида	и	кривице
•	 недостатак	самопоуздања
•	 изолованост	и	исцрпљеност
•	 економска	зависност
•	 недовољна	информисаност	о	процедурама	и	правима
•	 искуство	насиља	у	примарној	породици.
Здравствени сектор је често прва и једина инстанца којој се 

жене изложене родно заснованом насиљу обраћају, због чега су 
здравствени радници/це, у оквиру своје професионалне делатности, 
у обавези да допринесу превенцији, раном откривању, документо-
вању и пријављивању насиља над женама.

Родно засновано насиље не угрожава само жене већ пред-
ставља претњу друштву као целини, тако да захтева одговарајући 
одговор, целовиту, континуирану и благовремену интервенцију ре-
левантних актера на свим нивоима (институција, заједница, држава). 
Mинистарство здравља Републике Србије и Канцеларија Популацио-
ног фонда УН у Србији, у сарадњи са Центром за промоцију здравља 
жена (CPZŽ) одржали су тренинге на тему превенције и одговора 
на родно засновано насиље у Нишу и Београду. Оба тренинга, по-
четни и напредни, под називом “Изградња капацитета здравстве-
них радника/ца за планирање, организацију и едукацију у области 
родно заснованог насиља у здравственом сектору” омогућила су 
здравственим радницима, учесницима тренинга, знања и вештине да 
буду организатори, предавачи и тренери колегама у својим радним 
срединама, како би се родно засновано насиље смањило, превени-
рало и санкционисало. Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар узео 
је учешће у програму и, као регионална превентивна установа, даје 
веома важан допринос за развој, успостављање и имплементацију 
стандардизованих процедура у сузбијању и превенцији родно за-
снованог насиља на зајечарском и борском округу.

Родна равноправност није „женско“ већ друштвено питање!
зЈз “Тимок” зајечар

Центар за промоцију здравља
Марина Војновић

Ана Точевић
Део текста преузет од CPZŽ и UNFPA

зАВОД зА ЈАВНО зДРАВљЕ „ТИМОК” зАЈЕЧАР 

РОДНО зАСНОВАНО НАСИљЕ


