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МИЛИКИЋ: ПРЕДСТОЈИ 
НАМ МНОГО ПОСЛА

Припрема и израда пројектне документације за аплицирање за средства код 
државних и ЕУ фондова, асфалтирање и уређење градских улица, решавање водо-
снабдевања у селима, улагање у туристичке потенцијале, као и реконструкција об-
разовних установа, биће у наредној години приоритети развоја општине Бор, каже 
у интервјуу за недељник „Тимочке“ Александар Миликић, председник општине Бор.

Какво је сада стање у Општини Бор, с обзиром да знамо са каквим сте 
се проблемима сусрели по доласку на чело општине?

-Након првог пресека стања и увида, поготово у јавном сектору, у ЈКП То-
плана, данас је стање много боље. Евидентно је да имамо двадесетчетворочасовно 
грејање , а топлана ове године има најмању потрошњу енергената дневно, односно 
220 тона, за разлику од неких претходних година, као и то да су губици у мрежи 
најмањи у односу на последњих 20 година, од када се одвојила од Енергане. Што 
се тиче ЈКП Водовод, у том предузећу је дошло до промене директора, након што 
је претходни директор поднео оставку. Избором новог руководиоца убрзано смо 
почели да радимо на замени водомера, а самим тим и смањењу трошкова посло-
вања тог предузећа , како би у неком наредном периоду успели да га извучемо 
из негативног пословања, као што смо урадили у Топлани. Буџет општине Бор је 
стабилан. Све обавезе се редовно из-
мирују. Приходи су редовни, како 
од повраћаја пореза на зараде,тако 
и од уплате РТБ-а, као и свих оних 
који директно пуне буџет Општине 
Бор. Мислим да је стање много боље 
него што је било, не само кроз буџет 
и кроз јавни сектор, већ и у целом 
граду. Отворили смо многе ствари и 
питања о којима се јавно разговара. 
По први пут је буџет рађен на основу 
потреба наших суграђана, као и свих 
директних и индиректних корисника. 
Чланови Општинског већа су, свако за 
своју област, из директних разговора 
са грађанима, давали предлоге за на-
црт буџета.

Пре нешто више од три 
месеца, оценили сте да Општинска 
управа не ради добро. Како данас 
оцењујете њен рад? 

-Једном речју, мало боље. Мо-
рам признати да су поједина одељења 
почела да раде и по подне, па чак и 
викендом, што није била пракса у 
претходном периоду. По мојим ин-
формацијам , ове године је расписа-
но и спроведено 188 јавних набавки. 
Општинска управа мора претрпети 
озбиљне промене, а посебно бих на-
вео инспекцијске послове, јер су „очи“ 
и „уши“ једне локалне самоуправе, 
управо инспекције. Не можемо знати 
шта се дешава на терену ако инспек-
ција не ради добро свој део посла. 
У претходном периоду смо имали 
неколицину неисправних премера 
и предрачуна, на основу којих нису 
могле бити расписане јавне набавке 
и за то се мора покренути одговор-
ност, како пословна, тако и кривична 
и материјална. Пример неодговорног рада одељења општинске управе , у овом 
случају Одељења за планирање и развој, је не завршен Дом културе у Горњану. По-
следњи пут је проблем био да се квадратура крова не поклапа са реалним стањем 
на објекту. Захтевам од тих људи, који тамо раде, да се у наредном периоду уради 
једна озбиљна рестрикција , односно да начелник Општинске управе поразмисли 
о томе, да ли нама треба такво одељење или не, јер није нормално да неко ко је 
грађевинац промаши за 20 квадрата површину крова. На моју иницијативу, смо 
буџетом за 2018. годину предвидели ангажовање трећих лица, професионалаца 
која ће радити премере и предрачуне за нашу Општину, јер ово до сада није био 
професионалан приступ послу. 

Који је Ваш закључак након вишемесечног обиласка месних заједница 
и разговора са грађанима?

- Одлично је то што смо у непосредним разговорима са грађанима добили 
информације са терена шта је то што је људима највише неопходно, као и то шта 
им смета. У градским месним заједницам то је социјално питање-запошљвање, док 
су у сеоским проблеми комуналне природе. Евидентно је да постоје и реалне и 
нереалне потребе и захтеви, али смо отворени да разговарамо и размишљамо о 

томе како можемо помоћи нашим суграђанима. Мислим да смо заиста на сваком од 
тих састанака, где су били присутни и моји сарадници, директори јавних предузећа, 
чланови Општинског већа и одељења Општинске управе, већину проблема реша-
вали на лицу места. Нереално је да у децембру насипамо ризлом поједине путеве, 
али смо те захтеве мештана наших села евидентирали за март. Колико год села да 
смо асфалтирали, увек постоји нека доза незадовољства, што је и потпуно разумно, 
јер свако жели да му се асфалтира до дворишта.

Који су приоритети и инвестициона улагања за 2018. годину?
-За почетак 2018. године ће се из буџета издвојити 150 милиона динара за 

асфалтирање улица, од чега ће 90 милиона динара бити за асфалтирање града, 20 
милиона за уређење тротоара у граду, док ће 30 милиона бити за асфалтирање у 
селима. Прелазимо на уређење града, али у селима крећемо са решавањем водово-
дне мреже. Логично је, да када смо одрадили асфалтирање путева сеоских месних 
заједница, приоритет за села сада буде водовод.Вишедеценијски проблем уређења 
комуналних отпадних вода ће бити приоритетан за општину Бор у наредној години. 
На основу спецификације Института „Јарослав Черни“ , буџетом смо предвидели 26 
милиона динара за израду, проверу и испитивање стања градског колектора. Тај 

пројекат би нам помогао да наредне 
године можемо аплицирати код Ми-
нистарства екологије и међународ-
них фондова. У претходном периоду 
смо аплицирали са пар пројеката ка 
Канцеларији за јавна улагања. Доби-
ли смо три пројекта: један је израда 
пројекта и комплетно сређивање 
градске болнице од темеља до крова, 
вредности око 100 милиона динара 
и чекамо припрему документације; 
следећи је сређивање радионице у 
Машинско - електротехничкој школи и 
пројекат за реконструкцију ОШ “Бран-
ко Радичевић”, за коју смо одвојили 
средства из буџета, јер не можете до-
бити средства ни са нивоа републике, 
а камо ли из фондова ЕУ, поготово за 
капиталне инвестиције, ако нема-
те претходно урађен пројекат. Зато 
смо ове године определили значајна 
средства управо за пројектовање, 
како комуналних отпадних вода, тако 
и за водоводну мрежу и атмосферску 
канализацију, како би наредне године 
могли да конкуришемо за средства.

Општина Бор је недавно 
формирала пројектни тим. Да ли се 
конкурисало са неким од пројеката 
и који су резултати?

- Пројектни тим који смо офор-
мили је млад и има десет чланова. 
Направио је пресек приоритетних 
пројеката за општину Бор. Иако не-
мају много искуства, морамо бити 
реални и признати да Општина Бор у 
претходних десет година није повукла 
ни један једини грант из фондова ЕУ, 
за разлику од општина у окружењу. 
Навикли смо да је буџет место где се 
све може решити, а мислим да смо 

пропустили многе возове да повучено значајна средства, управо из ових фондова. 
Пронашли смо партнера из Румуније који је заинтересован да радимо Студент-
ски-омладински парк, преко пута Студентског центра. То би био један еколошки 
пројекат за младе, и сматрам да наш град заслужује тако нешто. Мислим да смо на 
добром путу и да ће се у наредном периоду разрадити ова пројектна идеја.

Који су планови у области туризма?
-Буџетом за 2018. годину област туризма ће бити стављена на један виши 

ниво, поготово Лазарева пећина и Борско језеро. Предвидели смо електрификацију 
и комплетно сређивање путне и пешачке инфраструктуре око језера. У разговору 
са нашим спелеолозима, који су дали велики допринос развоју пећине, предвидели 
смо и средства за пробијање тунела и спајање два дела пећине која до сада нису 
била спојива. Ради се и на сређивању тоалета, који би требао да буде готов до краја 
године, као и то да је фама око мотела завршена. Општина Бор је измирила своје 
обавезе према извођачу радова, и ускоро ће бити расписан јавни позив за давање 
у закуп тог објекта. Још једна битна ствар је, уколико желимо да будемо туристички 
центар, да морамо имати и туристичку сигнализацију. Процењено је да ће то кошта-
ти 3,5 милиона динара. М.М.
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У Кладову одржана 44. седница Oпштинског већа

ПОСКУПЕЛО ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

КЛАДОВО-На 44. седници Општинског већа у Кладову једногласно 
је усвојен План рада и активности и Програм пословања “ЈП “Јединство” за 
2018. годину. Подршку већника добио је и Програм пословања ЈП “ Комуна-
лац” за следећу годину као и захтев за повећање цене услуга за изношење 
смећа за 7,5 одсто, тако да ће власници станова и домаћинстава месечно 
издвајати 4,9 динара по метру квадратном. 

Документи су важни за несметано функционисање у наредној години 

БОЉЕВАЦ - Одборници Скупштине општине Бољевац су на седници 
одржаној протекле недеље усвојили Одлуку о буџету за 2018. годину, који 
је пројектован на 538 милиона динара.

- Укупан износ буџета је за 7,51 посто мањи у односу на последњи 
ребаланс, а утврђен је након сагледавања свих јавних прихода и примања 
у протеклом периоду, односно њиховом пројеккцијом за наредну годину, 
образложио је Давор Николић, помоћник председника општине за буџет 
и финансије. 

У структури прихода највеће учешће имају ненаменски трансфери из 
републичког буџета, порези на зараде и капиталне донације међународних 
финансијских институција. Наредне године се наставља реализација запо-
четих пројеката из програма прекограничне сарадње са Бугарском, као и 
пројекат „Инфраструктура у ромском насељу“ из гранта Европске Уније и 
Министарства финансија. Приходи од донација из европских фондова оче-
кују се у износу од 70 милиона динара, а укупна средства у буџету ће омо-
гућити редовно функционисање свих локалних институција и предвиђена 
капитална улагања. 

Осим Одлуке о буџету, локални парламент је усвојио и програме по-
словања ЈП „Боговина” Бор и ЈКП „Услуга” Бољевац. Одлукама Скупштине 
дефинисана је социјална заштита, комуналне услуге, јавна паркиралишта, 
држање и заштита домаћих животиња, одржавање гробља и сахрањивање, 
димничарске услуге и друге области у надлежности локалне самоуправе. 
Новом Одлуком је регулисана и повлашћена вожња, коју ће наредне године 
моћи да користе одређене категорије економски најугроженијих станов-
ника општине. 

 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”. 

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 53. седница Општинског већа. 
Усвојени су програми рада јавних предузећа и установа за 2018. годину. 

О томе шта ће радти у наредној години, већнике су обевестили ди-
ректори Туристичке организације, Центра за социјални рад, Регионалног 
центра за стручно усавршавање, Агенције за развој општине, установа 
културе. Било је, поред осталог, речи о прекограничном пројекту, који ће 
са партнерима из Бугарске у 2018. реализовати Туристичка организација. 
Усвојен је Програм уређења грађевинског земљишта, као и захтеви ‘’Стан-
дарда’’, везани за санацију дивљих депонија и замену азбестних цеви. 

 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.”

Одржана седница СО Бољевац

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 
НАРЕДНУ ГОДИНУ

предузећа чији је оснивач локална самопурава. План рада и активности ЈП “ 
Јединство” које се бави производњом и дистрибуцијом воде за пиће садржи 
и побољшање водоснабдевања у насељу Подвршка.

- Ми смо тај проблем успешно решили тако да мештани сваке се-
кунде добијају 2,7 литара воде за пиће.Оно што је важно са Институтом 
“Јарослав Черни” започели смо разговоре о изградњи новог водосистема 
са изворишта у Љубичевцу којим ћемо у облику прстена заокружити во-
доснабдевање у општини Кладово. Тим пројектом обезбедићемо редовно 
и квалитетно водоснабдевање становништва у наредних стотину година 
- истакао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Општинско веће у Кладову расписало је огласа за јавну лицитацију 
у другом кругу за давање у закуп и на коришћење 926 хектара обрадивог 
пољопривредног земљишта у државној својини у 23 катастарске општине 
на територији општине Кладово. Земљиште се даје у закуп на период од 
годину дана, а право учешћа имају правна и физичка лица чији су поседи 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава која најмање три године 
имају активан статус. Подршку већника добио је и Програм коришћења 
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја у 2018. 
години на путевима у општини Кладово. За ту намену је опредељено 2 ми-
лиона динара. 

Чланови локалне владе утврдили су минималну накнада за текуће 
и инвестиционо одржавање зграда за колективно становање у износу од 
254,92 динара месечно у објектима без лифта, односно 311, 40 динара у 
зградама са лифтом. Цена инвестиционог одржавања је од 2,2 до 7,18 ди-
нара по метру квадратном за станове и пословни простор у зависности 
од старости зграда. У зградама у којима буде одређен принудни управник 
станари ће плаћати од 191,19 динара месечно за објекат са oсам, до 267,67 
динара у згради која има више од 30 станова. У општини Кладово евиден-
тирано је око 100 зграда, а у Регистар је уписано само 10 одсто.

Већници су се усагласили да од 1. јануара 2018. године функцију ди-
ректора Народне библиотеке “Кладово” обавља Жаклина Николић. О томе 
ће се изјашњавати одборници на наредној седници Скупштине.

 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“.

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

ВЕЋЕ О ПРОГРАМИМА 
ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

ОГЛАС
ПОВОЉНО ПРОДАЈЕМ ЕЛЕКТРИЧНУ МЕШАЛИЦУ ЗА 
БЕТОН, БУБАЊ 180 ЛИТАРА, У ОДЛИЧНОМ СТАЊУ.

ТЕЛЕФОНИ: 019 424-197 И 064 521 96 69
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Новогодишња свечаност у удружењу „Нада”

„МОТО ДЕДА МРАЗ”

КЛАДОВО - У оквиру хуманитарне акције “Мото Деда Мраз” са 
циљем да им улепшају новогодишње празнике са члановима Удру-
жења “Нада” дружили су се кладовски бајкери. Уз мирис бензина и 
буку моћних машина празнична радост стигла је и члановима кла-
довског друштва захваљујући мотоциклистима који су шесту годину 
за редом у костимима Деда Мраза организовали дружење које је 
потврда нераскидивог другарства.

- И ове године донели смо поклон нашим другарима. По њи-
хово жељи купили смо им преносни мини-стерео уређај- казао је 
Душан Брчеревић један од 20 бајкера колико их је на моћним мото-
рима стигло у Удружење “Нада”.

Захваљујући људима добре воље у дружшву старих пријатеља 
чланови друштва “Нада” поново су осетили радост празника.

- Осим бајкера празнике су нам улепшали “Текијанка”, Пера 
Вариетас из Беча и синдикат ХЕ “Ђердап 1”. Захваљујући њима деца 
су добила, слаткише, воће, сокове и друге поклоне-истакла Татјана 
Боснић, председница Удружења “Нада”

КЊАЖЕВАЦ-У сусрет Новој 2018. години у одељење III/2 ОШ 
„Димитрије Тодоровић Каплар“ стигла је интерактивна табла. По-
родица Болботиновић, која је недавно отворила две продавнице 
„Текијанке“ у Књажевцу, донирала је наставно учило одељењу учи-
тељице Гордане Јаневске. 

Менаџерке ове домаће фирме Андријана Стојковић и Бобана 
Беатовић посетиле су школу и ученицима пожелеле да у раду кори-
сте разноврсне ресурсе које пружа ово наставно средство.

Чаробне функције интерактивне табле показао је власник 
Школе креативних вештина. Деца су имала прилику да испробају 
рад на њој.

Као прави домаћини, ученици су, у знак захвалности, представ-
ницама ‘’Текијанке’’ уручили честитку и кутијице у које су спаковали 
21 жељу за породицу Болботиновић. На крају, сви су се засладили 
тортом на којој је писало ‘’Дигитално са Текијанком у 2018.’’

 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.”

Бајкери су добри људи који возе моћне машине и нису забо-
равили ни најстарије Кладовљане са којима су се дружили у Дому за 
старе „Топаловић”. Чланови мото клуба из Кладова и ове године су 
се прикључили новогодишњим активностима које спроводе бајкери 
на територији целе Србије.

 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“.

Интерактивна табла за ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар”

ДИГИТАЛНО СА 
ТЕКИЈАНКОМ

Срећни новогодишњи 
и божићни празници
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ЗАЈЕЧАРСКА ПИВАРА НЕ УТИЧЕ НА 
ДРУГЕ ПОТРОШАЧЕ ВОДЕ У ЗАЈЕЧАРУ

ЗАЈЕЧАР - Рад бунара ИЕБ-6К из којег Зајечарска пивара црпи воду за про-
изводњу пива нема утицаја на друге потрошаче воде у Зајечару, закључак је студије 
под називом Експертска анализа утицаја експлоатације подземних вода путем бу-
нара ИЕБ-6К на остала изворишта подземних вода у Зајечару.

Директор HEINEKEN Србија Alekandros Daniilidis каже: “Наша компанија се 
обавезала да у земљи у којој послује води рачуна о томе да има позитиван утицај, 
и то пре свега на плану заштите животне средине. Поред великих инвестиција и 
доприноса домаћој привреди, обраћамо пажњу на последице наших активности по 
животну средину и услове живота у локалној заједници. Управљање водним ресур-
сима један је од кључних елемената пословања компаније Heineken на глобалном 
нивоу. Можемо се похвалити знатним смањењем потрошње воде у производњи, о 

чему сведочи и Извештај о одрживости који објављујемо сваке године. Од тренутка 
када је отворен дијалог о управљању водним ресурсима у граду, и поред чињени-
це да се стриктно придржавамо домаћих прописа, одлучили смо да без одлагања 
од познатих стручњака тражимо да припреме студију о утицају нашег пословања 
на друге изворе воде у Зајечару. Задовољни смо што је анализа показала да наша 
производња не утиче на друге изворе подземних вода у граду.”

Доцент са Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду др Влади-
мир Живановић констатовао је да се количина воде коју Зајечарска пивара експло-
атише путем бунара ИЕБ-6К континуално прати путем водомера и очитава једном 
недељно. 

„Према резултатима студије средња годишња и максимална потрошња воде 
знатно је нижа од утврђених резерви овог водоизворишта, а тестови максималног 
капацитета у оквиру ове студије доказали су да бунар ИЕБ-6К може дуготрајно да 
ради. Такође, анализа показује да се постојеће јавне чесме у Зајечару налазе ван ра-
дијуса утицаја бунара из којег се Зајечарска пивара снабдева“, рекао је Живановић.

Дејан Ватовић, директор Зајечарске пиваре, подсетио је да компанија 
HEINEKEN Србија има све неопходне дозволе и сагласности за рад бунара ИЕБ-6К, 
из којег се пивара снабдева водом неопходном за производњу. Ватовић је рекао 
да ће Компанија, у складу са законским прописима, организовати истраживања 
везана за резерве подземних вода сваких 5 година у циљу потврде стабилности и 
континуитета овог изворишта.

Експертску студију је за потребе компаније HEINEKEN Србија припремило 
консултантско предузеће Civitta Consulting из Београда у сарадњи са експертима 
Рударско-геолошког факултета из Београда и инжењерском компанијом Делта ин-
жењеринг. 

Civitta Consulting из Београда је партнерско друштво које је основала група 
професионалаца са различитим искуствима из међународних консултантских ком-
панија, предузетничког окружења, водећих компанија у приватном и државном 
сектору.

КЊАЖЕВАЦ - У Дому културе протеклог викенда је одржана Изборна 
скупштина Општинског одбора СНС. Једногласно, јавним гласањем, за лидера кња-
жевачких напредњака изабран је Милан Ђокић, предсендик општине Књажевац. 

Интонирањем страначке химне ‘’Тамо далеко’’, у Књажевцу је почела Изборна 
скупштина Општинског одбора Српске напредне странке, на којој су делегати и 
представници месних одбора бирали лидера странке. Предлог да се на ту функцију 
изабере Милан Ђокић образложио је Бранислав Јосифовић. 

‘’Милан Ђокић је дуго у овом послу. Био је на разним функцијама. Али, о 
његовим способностима не говоре функције на којима је био, већ резултати који су 
остали иза њега – реновиране школе, вртићи, километри асфалта, упетостручени 
засади под вишњом… Милан је човек идеје и енергије.’’

За првог човека Општинског одбора СНС Ђокић је изабран једногласно, 
јавним гласањем. Захваљујући на поверењу које му је указано, он је истакао да му 
је жеља да СНС у Књажевцу постане велика породица. 

‘’Идеја због које смо се прихватили овог посла је да од Књажевца направимо 
боље место за живот, да од Србије направимо бољу и срећнију државу. Кренули 
смо као странка корацима који више нису ни спори, ни ситни. На делу показујемо 
и у Књажевцу и у Републици, како је то када се држава води одговорно, поштено и 
енергично. Моја је жеља да СНС у Књажевцу постане једна велика породица, која 
окупља људе који су, пре свега, пријатељи, који ће се међусобно поштовати, али 
који ће и оне друге, који нису у нашим редовима, својим радом анимирати да и 
они подрже нашу идеју.’’

Књажевачким напредњацима обратили су се и народни посланик Владимир 
Ђукановић и Миљан Ранђеловић, помоћник директора Канцеларије за Косово и 
Метохију.

‘’Иду нам јако тешка искушења. Припремите се, можда и за парламентарне 
изборе. Били сте овде у Књажевцу јако прагматични. Бирали сте две најбоље листе, 
али сте, ипак, одлучили да то спојите у једну и да то буде оно што је најбоље,’’ казао 
је Ђукановић.

‘’Има она стара ‘’преко трња до звезда’’. Пут преко трња смо прошли, дошли 
смо на један удобан пут. Звезде су далеко, треба пуно да се ради. Молим вас да на-

ЗАЈЕЧАР - Прошлог петка је у пуној сали зајечарског позоришта одржана 
Изборна Скупштина Градског одбора Српске напредне странке у Зајечару.

Делегати су на гласању за председника ГО СНС-а изабрали Милана Станко-
вића, дипломираног менаџера, иначе помоћника градоначелника у Градској управи 
Зајечар.

“Приоритет Српске напредне странке у наредном периоду је оно што смо 
већ показали у претходних шест месеци, а то је да у што краћем року опоравимо 
град и извучемо га из финансијске кризе, што смо добрим делом и успели, јер овде 
више у нашем граду нема кашњења ни што се тиче плата ни што се тиче дуговања у 
јавном сектору. Планови су сигурно да у будућности доведемо инвеститоре, запос-
лимо младе људе, да зауставимо одлив наших младих и свих осталих, да се у нашем 
граду може живети од сопственог рада и да не морају више наши људи да одлазе 
не само из града већ и из наше земље” – рекао је Милан Станковић, председник ГО 
СНС-а Зајечар.

Након изгласавања председника ГО СНС-а, одржана је и прва конститутив-
на седница на којој је изабрано руководство градског одбора. За потпредседнике 
изабрани су: Стефан Занков, Владимир Виденовић, Раде Костић, Сунчица Лалић 
Стојановић, док је за секретара ГО СНС-а изабрана Елена Петровић.

 А.П.

Одржана Изборна скупштина Градског одбора СНС-а 
у Зајечару

ЗА ПРЕДСЕДНИКА ГО СНС-А 
ИЗАБРАН МИЛАН СТАНКОВИЋ

У Књажевцу одржана Изборна скупштина Општинског одбора СНС

МИЛАН ЂОКИЋ ПРЕДВОДИ СНС У КЊАЖЕВЦУ
ставите овако, да радите са људима, не због гласова, већ зато што је важно да људи 
осете јединство,’’ истакао је Ранђеловић. 

Српска напредна странка имаће најјачи и најквалитетнији општински одбор 
од почетка вишестраначја у Књажевцу, поручено је са Изборне скупштине. 

 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.”

Саопштење за медије



БРОЈ 275 / 2766 ВЕСТИ

ПОЈАЧАНА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
У ЗЦ Зајечар уграђено три паник тастера

Гради се мост у Великој Каменици

НАЈЛЕПШИ 
НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН

Пројекат изградње Центра за управљање у ванредним 
ситуацијама се успешно реализује

УСКОРО НАБАВКА 
ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА

ЗАЈЕЧАР - У Дому здравља у Зајечару одржана је конференција за но-
винаре, а повод конференције је била имплементација три “паник тастера”. 
Од 15 градова у Србији у колико је уграђено “паник тастер”, у зајечарском 

КЛАДОВО - Представници локалне самоуправе и фирме Бау-
весен из Лазаревца потписали су Уговор о изградњи новог моста у 
Великој Каменици. Реч је о објекту дужине 30 метара који ће пове-
зати две обале Великокаменичке реке ширина коловозне траке 4,5 
метара, а с обе стране биће пешачке стазе ширине 1,5 метара. Рок 
за завршетак посла је 120 дана.

-Пројекат изградње моста садржи и радове на прилазним 
саобраћајницама укупне дужине 210 метара, као и уређење трасе 
речног корита у зони моста укупне дужине 130 метара- казао је Јован 
Стингић, начелник Општинске управе Кладово који је потписао 
Уговор са извођачем радова.

Мост преко Велике реке у Великој Каменици који је оштећен 
за време септембарских поплава 2014. године саграђен је 1973. Био 
је дуг 27 и широк 4 метера користио се за свакодневну комуникацију 
мештана са једне на другу обалу и није одолео налету речне бујице.

- Радове вредне 38,2 милиона динара финансира Канцеларија 
за јавна улагања Републике Србије на захтев општине Кладово. Осим 
градње новог уговором се извођач радова обавезао и да сруши 
стари мост.

Након уређења речног корита и асфалтирања 1530 метара дела 
приступног пута који село повезује са државном саобраћајницом 
Кладово - Неготин мештанима решавамо још један велики проблем- 
истакао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Након завршетка радова уследиће рушење импровизованог 
прелаза који су мештани Велике Каменице више од две године 
користили као привремено решење.

- Добили смо најлепши новогодишњи поклон-није крио 
задовољство Славиша Антонијевић, председник Савета МЗ Велика 
Каменица који је са сарадницима присуствовао потписивању 
уговора.

 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 - Пројекат изградње и опремања Центра за 
управљање у ванредним ситуацијама који реализују Општина Мајданпек, 
односно Месна заједница Мосна и румунска општина Шишешти се добро 
реализује, па је добар део предвиђених послова за првих шест, од 20 
месеци његовог трајања, обављен. 

Данас би требало да се отворе понуде пристигле на тендер за 
набавку ватрогасног возила, а већ у првој половини јануара изабере 
најповољнији понуђач за радове на објекту који треба комплетно да 
буде завршен до краја наредне године. Кроз овај пројекат Дом култу-
ре у Мосни ће бити реконструисан и у њему функционисати Центар за 
управљање ванредним ситуацијама.

Читав пројекат вредан је 844 хиљаде евра, а део који се односи на 
општину Мајданпек и овај Центар је већи од пола милиона евра.

  И.Ћ.

Здравственом центру уграђена су чак три “паник тастера”, и то у Ургентном 
центру, на одељењу психијатрије и у служби Хитне помоћи.

“Сестрински синдикат је због лоших дешавања код нас, поводом 
убиства медицинске сестре на радном месту, препознао потребу органи-
зовања и побољшања заштите на раду. Сходно томе, две године су вршени 
преговори са ресорним министарствима, Зораном Михајиловић и Одбором 
за људску равноправност, где је пронађено решење за наш проблем у виду 
увођења паник тастера у здравствене установе. Паник тастери су импле-
ментирани пре неких десетак дана код нас у Центру. Оно на чему Сестрин-
ски синдикат инсистира је увођење професионалног физичко-техничког 
обезбеђења у свим здравственим центрима Србије као и видео надзора 
као једног од основних видова безбедности и заштите на раду” - рекла је 
Данијела Гречић, председница ИО синдиката медицинских сестара и тех-
ничара Србије.

Поред ЗЦ Зајечар, паник тастер уграђен је и у Центру за социјални 
рад у Зајечару, након немилих догађаја који су се одиграли у последње 
време.

“Пре око десетак дана коначно је реализована прва фаза пројекта 
који носи назив “Паник тастер” у договору са министарством где је основну 
иницијативу поднео Сестрински синдикат, и захваљујући том пројекту и Зо-
рани Михајловић која је доста допринела развоју тог пројекта, код нас је им-
плементирано три паник тастера. Један је код нас у Ургентном центру, један 
је на одељењу психијатрије, један је у служби Хитне помоћи. Управо је то 
на местима где је процењено да су здравствени радници у највећем ризику 
за њихову безбедност. Наравно, ово је само прва фаза пројекта, надамо се 
да ће у што скоријем периоду пројекат биту завршен и да ће што већи број 
здравствених центара-установа бити покривен овим видом безбедности. 
Наравно да је намера, а под тиме сам подразумевао када сам рекао следећа 
фаза пројекта, наставак да ћемо доћи до тачке када ћемо моћи да кажемо 
да имамо и физичко-техничко обезбеђење које је један стандард у раду, 
међутим, до тог тренутка паник тастер је сасвим задовољавајуће решење 
и пружа заиста довољан степен безбедности на раду” - рекао је Др Миљан 
Јовић, начелник службе Ургентног пријема.

До овога се стигло, како каже Др Јовић, неким нежељеним ситуација-
ма које су се дешавале на радном месту, а то су од вербалних угрожавања 
до на жалост убистава која су се дешавала, а која нису ретка у Србији.

 А.П.

Данијела Гречић
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ПРАВИЛНА ИСхРАНА У ВРЕМЕ ПОСТА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР 

ПОЈАЧАНА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ
Током поста треба јести три 

главна оброка и две ужине. Потреб-
но је јести доста поврћа, како свежег 
тако и термички обрађеног. Током 
поста не треба јести храну заснова-
ну на месу, јајима, млеку и млечним 
производима. Риба се препоручује 
и у редовној исхрани и у току поста, 
она је извор здравља и садржи оме-
га-три масне киселине и витамине А, 
Б, Д и Е. За главне оброке могу се ко-
ристити: пасуљ (и остале махунарке), 
јела од пиринча, јела од соје, јела од 
кромпира... Ова јела садрже биљна 
влакна, биљне масти и биљна уља 
неопходна сваком организму. Салате 
од свежег поврћа са маслиновим или 
другим уљем извори су витамина не-
опходних сваком организму.За ужину 
се препоручују свеже воће или ком-
поти од воћа, како би се у тело унели 
витамини и састојци који потпомажу 
правилно варење. Посна јела се могу 
припремити на разне начине, са раз-
ним природним биљним зачинима, 
тако да таква храна може бити и раз-
новрсна и веома укусна.

Злоупотреба поста
Пост се, нажалост, може злоу-

потребити на више начина.Уношењем малих количина једноличне хране 
у организам може доћи до тога да се поједе мало калорија, а недовољно 
витамина и минерала. Оваквом исхраном ослабљује се организам, тако да 
може бити подложан инфекцијама и разним болестима. Поједини људи 
погрешно тумаче пост, па у то време једу велике количине посне хране: 
превише махунарки, превише кромпира, превише тестенине и хлеба, много 
коштуњавог воћа, јела са превише уља... На овакав начин се у организам 
уноси посна храна, али превише калорија и превише других материја који 
доводе до гојазности. Такође, пост неки схватају и као ствар престижа, тако 
да у време поста набављају и справљају скупа јела: увозну посну храну, 
рибљу пршуту, димљену скупу рибу, егзотично воће и поврће…

Не треба заборавити да приликом поста треба водити рачуна о томе 
шта је примерено трудницама, дојиљама, малој деци, болесницима, ста-
рим особама или радницима који обављају тешке физичке послове. Нашу 
данашњу исхрану карактеришу неправилни и недовољно избалансирани 
оброци. У њима има превише масноћа, меса, хлеба а мало млечних произ-
вода, воћа и поврћа. Због тога је пост више од препоруке.

Пост је здрав и за вернике и за оне који то нису, уколико је у исхрану 
укључен велики број намирница. Али при оваквој одлуци, треба бити опре-
зан јер правилна исхрана у току поста не значи да треба да се једнолично 
храните кромиром, пиринчем, џемом, хлебом и тако даље. Уколико људи 
без размишљнања уносе угљене хи-
драте може им се десити да после 
40 дана поста осећају вртоглавицу, 
анемију, постају деконцентисани и 
почињу да бивају депресивни. Више 
штете него користи. Да не би упали 
у замку треба да користе намирнице 
из традиционалне исхране и то: цело 
зрно разних житарица: пшеница, 
хељда, овас, раж, зоб, просо. Такође 
у исхрану треба убацити што више 
махунарки као што су: пасуљ, боб, со-
чиво, као и сојино зрно.

Традицонални верски пост 
средом и петком је такође пример 
добре мере у модификовању свако-
дневне континенталне исхране, ка-
рактеристичне за Србију, права мера 
за добро здравље.

Св. Василије Велики: “Не огра-
ничавај врлину поста само на исхрану. 
Истински пост није само одрицање од 
различите хране, него одрицање од 

страсти и грехова: да никоме не учиниш неправду, да опростиш ближњему 
своме за увреду коју ти је нанео, за зло што ти је учинио, за дуг што ти је 
дужан. Иначе, не једеш месо, али једеш самога брата свога. Не пијеш пиће, 
али унижаваш другога човека.”

Саветовалиште за исхрану ЗЗЈЗ „Тимок“
Главна активност саветовалишта за исхрану је едукација људи о пра-

вилној и уравнотеженој исхрани која ће помоћи у превенцији и лечењу 
болести и очувању и побољшању здравља. Саветовалиште воде др Дијана 
Миљковић, спец. хигијене и Ненад Ђорђевић, санитарно-еколошки ин-
жењер-специјалиста. Ради понедељком, средом и петком од 8:00 – 12:00 
часова. Прегледи се могу заказати лично у просторијама Завода или на 
телефон 422-477, локал 117.

Саветовалиште пружа следеће услуге из области исхране здравих и 
болесних људи: антропомеријска мерења, процену ухрањености, мерење 
процента телесне масти и мишићне масе, одређивање нивоа висцералне 
масноће, одређивање базалног метаболизма, давање савета за правилну 
исхрану здравих људи свих старосних категорија, израду дијета гојазних, 
дијетотерапију код хроничних обољења (шећерна болест, висок крвни при-
тисак, повишене масноће у крви и друго), тест интолеранције на храну, 
одређивање гликемије, триглицерида и холестерола. 

Саветовалиште за правилну исхрану ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, 
Ненад Ђорђевић 

е и Бњ ош жид ио ћг но ев  о прН ае зн нћ ие кр е С

жели Вам 
ЗЗЈЗ ,,ТИМОК’’Зајечар 
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Одржана децембарска седница СО Мајданпек

УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ РАДА

МАЈДАНПЕК- На децембарској седници општинског парламента у 
Мајданпеку одржаној у уторак, 26.децембра највише питања било је ве-
зано за буџет општине и функционисање јавних предузећа и установа у 
наредној години.

Одборници су најпре, прихватили Предлог решења о давању са-
гласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП “Доњи Милано-
вац” за 2017. годину, а потом и предлоге решења о давању сагласности 
на програме пословања јавних предузећа у 2018.години чији је оснивач 
општина Мајданпек и то ЈКП “Мајданпек”, ЈКП “Доњи Милановац”, ЈП “Во-
довод” Мајданпек, ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек и ЈП 
за стамбене услуге. Сагласност су добили и програми рада јавних служби 
чији је оснивач општина, односно, Центар за социјални рад, Центар за кул-
туру Мајданпек, Центар за културу и образовање Доњи Милановац, Музеј у 
Мајданпеку, Народна библиотека, Фондација за локални економски развој 
и Бизнис инкубатор Мајданпек, доо. 

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

МАЈДАНПЕК -Општинско веће у Мајданпеку је на прошлонедељној 
седници, након спроведене јавне расправе, усвојило Нацрт одлуке о нак-
нади за заштиту и унапређење животне средине. За примену ове одлуке 
која са аспекта државе има посебан значај за приступ Европској унији, биће 
потребно да се након обезбеђене сагласности ресорног министарства по-
ново нађе пред органима одлучивања у локалној самоуправи

Према њој, месечна висина накнаде која ће се плаћати по основу 
коришћења непокретности одређује се према површини непокретности. 
За коришћење стамбених зграда и станова накнада ће бити пола динара по 
метру квадратном, уместо досадашњих један - три динара за коришћење 
пословних зграда и просторија и пола динара по квадратном метру за ко-
ришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субје-
ката. Одељење Општинске управе утврдиће годишње износе који ће се 
плаћати до 15. у месецу. За неподношење пријаве за утврђивање накнаде 
у прописаном року предвиђене су казне од 50 до 250 хиљада динара. Како 
се у том делу, примењивала одлука из 2010.године, ови нови износи углав-
ном, не би требало да корисницима представљају посебан терет. Постоји 
међутим, део који се односи на кориснике, односно правне субјекте који 
својим активностима проузрокују или могу проузроковати оптерећење 
животне средине и која се у неким општинама у окружењу већ годинама 
примењује и наплаћује, а који је дефинисан на 0,2 одсто укупног прихода. 
То би највећим предузећима у општини практично могло да значи више-
милионску обавезу уплате у еко фонд. Са тим приходима, буџет еко фон-
да требало би да значајно премаши овогодишњих 41 милион и омогући 
реализацију планираних инвестиција попут куповине цистерне за прање 
градских улица и радове на канализационој мрежи у самом граду. Овако 
усвојен Нацрт који је и на јавној расправи и на самој седници коментарисан 
као велика обавеза предузећа, треба, пре примене, да добије сагласност 
ресорног министарства.

Чланови Већа усвојили су и програме рада за наредну годину пре-
осталих јавних предузећа и служби чији је оснивач локална самоуправа, 
који своје предлоге нису доставили за претходну седницу, а сагласност је 
дата и за Нацрт Статута ТООМ-а.  И.Ћ.

СОКОБАЊА - Предходне недеље одржана је 24. седница Скупштине 
општине Сокобања. На дневном реду нашло се 40 тачака. Одборници су 
већином гласова усвојили све тачке дневног реда. Поред усвајања програ-
ма рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и Организације за туризам и 
културу Сокобања и усклађивања статута ових двеју установа са законом 
и потребама локалне самоуправе као и низ тачака везаних за рад Јавног 
комуналног предузећа „Напредак“ и Јавног предузећа „Зеленило“. Сигурно 
да је најбитнија тачка ове седнице била разматрање и доношење одлуке о 
буџету општине Сокобања. 

Према речима председника скупштине општине Сокобања Дра-
гољуба Јевтића буџет за 2018. годину биће социјалан, биће доста средстава 
опредељено за помоћи деци и породицама којима је помоћ најпотребнија. 
У исто време буџет ће бити и развојни јер ће око четрдесет одсто буџета 
бити инвестирано у реконструкцију водоводне мреже и изградњу путева. 
Он каже да су припремљена пројектна документација и обезбеђена сред-
ства за реконструкцију водоводне инфраструктуре у улицама Немањиној, 
Алексе Маркишића и Вука Караџића. 

Такође, било је речи о одржавању хигијене у граду , на зеленим по-
вршинама и сокобањским излетиштима, а донета је и одлука о смањењу 
нивоа буке у летњим баштама кафића. Конкретно, ова одлука подразумева 
да ће у наредној туристичкој сезони у баштама кафића бити дозвољена 
само акустична музика. 

Одборници опозиције у скупштини , коју чине чланови Демократске 
странке и Социјалистичке партије Србије, нису били претерано заинересо-
вани за расправу.  М.Б.

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

ВИШЕ ПАРА ЗА 
ЕКО БУЏЕТОдржана седница СО Сокобања

БУЏЕТ ЗА 2018. РАЗВОЈНИ 
И СОЦИЈАЛНИ

за ову годину усвојен је без расправе, а након усвајања предлога одлу-
ке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, пред одборницима 
се нашла и Одлука о буџету општине за 2018.годину.Без расправе усвојен 
је и предлог Кадровског плана општине, а потом и одлука о реализацији 
буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге 
социјалне заштите у 2018.години. Нацрт одлуке о допуни Одлуке о стипен-
дирању ученика и студената усвојен је према достављеном предлогу као 
и Предлог одлуке о измени одлуке о проширеним правима и услугама у 
социјалној заштити, а потом и предлози одлука о висини накнаде за при-
нудно постављање професионалних управника зграда које плаћају влас-
ници посебних делова зграда и Одлуке о минималном износу издвајања 
на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова 
зграда. Усвојен је и предлог Одлуке о измени Одлуке о одржавању зграда, 
начину суфинансирања активности на унапређењу својстава стамбених и 
стамбено-пословних зграда на подручју општине. Дискусије је било око 
предлога решења о преношењу права својине без накнаде, на непокрет-
ности, катастарске парцеле у Доњем Милановцу са општине Мајданпек 
на Републику Србију, па и предлог да се одлучивање одложи, али је након 
расправе предлог ипак усвојен као и измене и допуне Статута ТООМ-а.

На самом почетку, у расправи о дневном реду није прихваћен 
предлог одборника Драгана Поповића да се расправља о гашењу 
одељења појединих републичких служби у Доњем Милановцу, као 
ни о томе зашто једнократна новчана помоћ није обезбеђена за за-
послене у Предшколској установи “Марија Мунћан”. 

 И.Ћ.
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БОРСКИ ОКРУГ - ‘’Да ли је положај младих у Источној Србији и 
поготову у Бору тежак, мислим да јесте, али није ништа тежи него што 
је у осталим градовима и општинама у окружењу... Школовање је, нажа-
лост, постало тржиште. На том тржишту су се појавиле и неке приватне 
школе које су заинтересоване да буду отворене у Бору. И то је лепо, али 
само ако испуњавају законске норме. Ако све буде у складу са законом, 
то ће онда повећати избор занимања, а уједно и смањити трошкове 
родитељима’’, казао је за ‘’Тимочке’’ Александар Миликић, председник 
Општине Бор.

Без питања и потпитања, преносимо кључне ставове Миликића: 
‘’Кажу да млади имају три основне потребе у животу. То су:посао, стан 

и лагодан живот. Да ли је то тако, не знам, али мислим да делимично јесте. 
Општина Бор ће се у наредном периоду бавити проблемима и потребама 
младих. Али, ми смо већ сада одвојили значајна средства из буџета за про-
граме самозапошљавања, а наредне године ће то бити много више.’’

‘’Ово питање је процес. Процес који може да траје годинама. Важно 
је да млади почну да се осећају битним, а сам сам се уверио, у разговору са 
младим људима, да осећају да почиње њихов глас да се чује.’’

Да ли је положај младих у Источној Србији и поготову у Бору тежак, 
мислим да јесте, али није ништа тежи него што је у осталим градовима и 
општинама у окружењу. Највећи проблем младих је незапосленост и та 
чињеница све нас боли. Али, истовремено морамо сами себи да поставимо 
питање, колико младих је показало енергију и вољу да сами покрену неки 
вид креативног запошљавања и рада, а да то није настојање да се ради у 
јавном сектору. Морамо прво да мењамо навике и постојећи однос према 
друштву, да сагледамо шта је реално.’’

‘’Да ли млади напуштају Бор због бољег образовања? Можда јесте, а 
можда и није. Бор је једина општина у региону која има свој факултет, који 
ради у оквиру Београдског универзитета. Општина Бор младе људе стиму-
лише и кроз давање стипендија за дефицитарна занимања.’’

‘’Школовање је, нажалост, постало тржиште, на том тржишту су се 
појавиле и неке приватне школе које су заинтересоване да буду отворене 
у Бору. И то је лепо, али само ако испуњавају законске норме. Ако све 
буде у складу са законом, то ће онда повећати избор занимања, а уједно и 
смањити трошкове родитељима. Али то сада отвара нова питања. Једно од 
њих је чињеница да ће наша деца из постојећих школа прећи у те школе, а 
професори у постојећим школама ће остати без ученика и фонда часова. 
Али постоји могућност да ти образовни профили привуку децу из околних 
општина и да она дођу да се школују у Бору. Ми морамо бити отворени 
за све те могућности. Реформа и побољшање система образовања је у 
надлежности Министарства, а обавеза локалне самоуправе је да створи 
квалитетне услове у школама, превоз ученика и све оно што је законом 
дефинисано.’’

Почетком децембра, Бор је посетио и Младен Шарчевић, министар 
просвете. Нисмо пропустили да му поставимо два питања везана за овај 
пројекат.

Министре, велика је депопулација у Источној Србији, млади од-
лазе са ових простора: у потрази за послом, али и за квалитетнијим 
образовањем. Има ли држава план како да спречи овај негативан 
процес?

‘’Да, план постоји. Са његовом реализацијом се почело још прошле 
године, али се нису све локалне самоуправе максимално укључиле у таву 
једну агенду, јер је још увек било на сцени чување радним места својим 
колегама у школама. Морамо да напустимо ту праксу и да о колегама 
бринемо на друге начине:уз преквалификације, уз нове програме које 
развијамо, уз неке нове мастер програме. Ми смо још прошле године 
око 70 одсто установа обухватили једном другом категоријом уписа, а 
то је да локална самоуправа, са привредом на локалу, са тржиштем рада 
и нама у министарству заједно сагледа шта је што је потреба, и шта је то 
перспектива. Тако да су све наше пољопривредне школе у основи дуалне. 
Додуше, то још није повезано са великим пољопривредним компанијама, 
већ се та деца обучавају на школским економатима, али ако то будемо 
наставили, ако велике компаније буду наставиле у овом и већем темпу 
да долазе у Србију, то ће бити наша шанса. Зато Влада и ради на развоју 
IT сектора, јер ту можемо у сваком малом граду потстакнути и гиман-
зије за надарене. Сама промена односа према учењу, учењу раду, а не 
понављањем чињеница и репродукцији. Применом стечених знања за 
познате послодавце створиће прилику да променимо све то. И питање 
је онда да ли би млади ишли одавде, ако имају своје парче хлеба, ако би 
имали сигуран посао.’’

Министре, у Бору су женска деца, што се тиче избора образвоног 
профила, хендикепирана. Далеко већи број је такозваних ‘’мушких 
занимања’’?!

‘’Па добро.На основу околности чиме се Бор бави, то је вероватно 
тако. Ми поштујемо родну равноправност, и ја сматрам да су колегинице 
потпуно равноправне у избору занимања. Услужне и друге делатности, које 
би биле прихватљивије за ту популацију, се развијају када дође до развоја 
велике привреде. Лако је ангажовати женску радну снагу ако је то нека 
текстилна индустрија, али зато могу и све девојке да раде на рачунарима и 
да се тиме успешно баве као и младићи.’’

И на крају, како што сви наши саговорници рекоше, заустављање 
депопулације је процес који захтева комплексне и систематске мере, развој 
привреде и промену постојећег образовног система. Сматрамо да смо са 

медијског аспекта допринели да се сагледа и осветли ова проблематика, 
али и да смо направили солидну основу за даље активно праћење положаја 
младих, у нади да ће све више бити ‘’наша радост’’ и ‘’наша младост’’.

Као својеврсно гесло и универзалну поруку свима нама, а поготову 
онима који врше власт у име народа, парафразираћемо недавну изјаву 
Ивице Дачића, потпредседника Владе Републике Србије: „Дајте да млади не 
буду више наша будућност. Дајте да они постану наша садашњост’’.

 Обрада и фото: ‘’Тимочке’’. 
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.

Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (24)

ДА МЛАДИ НЕ БУДУ НАША БУДУЋНОСТ 
ДА БУДУ НАША САДАШЊОСТ
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