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ЈАЧИ ОД мРАЗА И вЕЈАвИЦЕ
Општинско веће у Кладову наградило храбре електричаре

Све мајданпечке службе у приправности

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАвА Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

вЕЋЕ О ПОСЛОвАЊу 
ЈАвНИХ ПРЕДуЗЕЋА

КЛАДОвО - На 54. седници Општинског већа у Кладову јед-
ногласно је усвојен Програм коришћења средстава буџетског Фон-
да за заштиту животне средине општине Кладово за 2018.годину. За 
ту намену општина Кладово за текућу годину определила је 32 ми-
лиона динара.

Стратегијом одрживог развоја локалне заједнице дефиниса-
на су два приоритета, праћење квалитета ваздуха и уређење и раз-

мАЈДАНПЕК - Упркос бројним проблемима које је снежно не-
време, праћено повремено олујним ветром, ниским температурама 
и леденом кишом, донело становницима општине Мајданпек, није 
било потребе за проглашењем ванредне ситуације, закључено је на 
прошлонедељној седници Штаба за ванредне ситуације. И док је у 
граду и селима упркос изузетно обилним и интензивним падавинама 
стање нормализовано, највише посла било је око локалних и нека-
тегорисаних путева, као и око пружања помоћи болешћу или недо-
статком одређених намирница угроженим становницима најудаље-
нијих кулми. До њих је помоћ стизала правовремено захваљујући 
ангажовању волонтера Црвеног крста, медицинских радника и за-
послених у локалној самоуправи. 

Почетак ове недеље обележавају припреме за најављено то-
плије време, а тако и нагло отапање огромних количина снега у свим 
деловима општине, са циљем да се подигне заштита од поплава.

 И.Ћ.

КЊАЖЕвАЦ - У Књажевцу је одржана 59. седница Општинског 
већа. На дневном реду биле су, поред осталог, теме које се тичу по-
словања јавних прдузећа, чији је оснивач општина Књажевац.

Већници су се на 59. седници Општинског већа бавили инфор-
мацијом о усклађености планираних и реализованих активности 
из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општи-
на Књажевац. Усвојена је и анализа пословања јавних предузећа. 
Општинско веће дало је сагласност на програм пословања Јавног 
комуналног предузећа ‘’Топлана’’, као и сагласност на нацрт одлу-
ке о такси превозу. Разматран је и усвојен предлог програма рада 
Буџетског фонда за повећење наталитета у 2018. години. На днев-
ном реду било је и неколико појединачних захтева грађана за доде-
лу помоћи у грађевинском материјалу, а разматрани су и захтеви за 
накнаду штете од уједа паса луталица.

 Љ.П.

вој јавних и зелених површина и узорковање талож-
них материја из ваздуха помоћу аероседиментатора.

Програм је добио подршку Министарства за-
штите животе средине. На предлог Радисава Чучу-
лановића, председника општине Кладово, чланови 
Општинског већа једногласно су одлучили да се ше-
сторо радника ЈП “Комуналац” и кладовске електро-
дистрибуције награде у једнократном износу од по 
15.000 динара.

- Електричари и радници “Комуналца” који су 
булдождером пробијали сметове и до два метра виси-
не осам часова по вејавици су се  борили са невреме-
ном и јаким ударима ветра, како би после четири дана 
у мраку мештани засеока Алун добили струју. Награ-
да је само знак пажње за професионално обављање 
радних задатака на температури од -14 степени. То је 
наша скромна захвалност за њихово ангажовање-ис-

такао је Чучулановић.
Подршку већника добио је и Извештај о раду Општинског шта-

ба за ванредне ситуације за 2017. годину, као и План јавних набав-
ки председника општине и Општинског већа општине Кладово за 
2018. годину.

Усвојено је и Решење о именовању Комисије за спровођење 
поступка за доделу средстава из буџета општине Кладово удру-
жењима грађана у текућој години. М.Р.
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уБЕДљИвА ПОБЕДА КОАЛИЦИЈИЈЕ СНС-СПС
Коначни резултати локалних избора у Бору

Подстицаји пољопривреди у Књажевцу

ЗА ПОљОПРИвРЕДу 
ДО САДА 222 

мИЛИОНА ДИНАРА
укинута ванредна ситуација у општини Кладово

ЗИмСКЕ СЛуЖБЕ 
ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТ

БОР - Према званичним резултати-
ма, на локалним изборима у Бору, одржа-
ним 4. марта 2018. године, убедљиву по-
беду остварила је коалиција СНС и СПС и 
освојила 24 одборничка мандата. Друга је 
коалиција „Ми или они”, са седам (7) манда-
та, трећи коалиција ДЈБ и Двери српске, са 
три (3) мандата, а цензус је као мањинска 
листа прешла и Влашка странка “Мост“, са 
једним (1) мандатом.

На изборима у Бору, право гласа је 
имао 43.261 бирач, а на биралишта је иза-
шло њих 23.784, на 47 бирачких места.

Борани су свакој појединачној листи 
дали следећи број гласова:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што воли-
мо Бор – Српска напредна странка – Иви-
ца Дачић – Социјалистичка партија Србије: 
13.918 (58,52%)

„МИ ИЛИ ОНИ! УЈЕДИЊЕНИ ЗА БОР – 
Народна странка – Демократска странка – 
Влашка народна странка – Заједно за Србију – Демократска стран-
ка Србије – Социјалдемократска странка – Драган Марковић“: 3.919 
(16,48%)

КЊАЖЕвАЦ - У великој сали Регионалног центра за стручно усавр-
шавање председник општине Књажевац, Милан Ђокић, пољопривредним 
произвођачима књажевачке општине представио је мере подршке пољо-
привреди у 2018. години. 

„Подстицањем развоја пољопривредне производње општина Кња-
жевац бави се већ неколико година. Мере аграрне политике, за које се тру-
димо да буду праве и праведне, дају резултате. Заинтересовале су не само 
старије становнике, који се традиционално баве пољопривредном, већ и 
многе младе људе”, казао је на трибини у Регионалном центру за стручно 
усавршавање председник општине, Милан Ђокић.

„Од 2012, закључно са буџетом за 2018. годину, општина Књажевац 
је преко аграрног фонда индивидуалним пољопривредним произвођачи-
ма определила 222 милиона динара. То је више средстава него све околне 
општине заједно. Водили смо рачуна да равномерно расподелимо сред-
ства, да будемо праведни, да млади имају приоритет...’’

Пољопривредници су имали прилике да се упознају и са кратко-
рочним и дугорочним кредитима које је за њих припремила Комерцијална 
банка. Ти кредити односе се на куповину механизације и опреме, изградњу 
објеката, односно све оно што је потреба пољопривредних произвођача.

У 2018. години општина Књажевац ће наставити да подржава воћар-
ску производњу, за развој пчеларства предвиђено је дупло више средстава 
него у 2017, а са посебном пажњом локална самоуправа односиће се пре-
ма предузетницима у пољопривреди, који имају намеру да се баве прера-
дом меса, или млека, чуло се на овом скупу.

 Љ.П.

КЛАДОвО - После анализе стања на терену чланови Штаба за ван-
редне ситуације предложили су Радисаву Чучулановићу, председнику 
општине Кладово да укине ванредну ситуцију у кладовском крају, која је 
због временских неприлика, у овој општини проглашена,прошле недеље. 
На седници Штаба констатовано је да су зимске службе успешно одговори-
ле задатаку. Активности мештана у граду и 23 насеља те подунавске општи-
не одвијају се редовно, јер је благовремено на терену у дело спроведено 
18 наредби. Сви путни правци су проходни у равничарским и у брдско-пла-
нинским пределима, који су током ванредне ситуације због снега и смето-
ва били затворени. Пораст дневне температуре за сада не доноси невоље 
насељима у дунавском приобаљу.

- После отапања снега водотокови у кладовском крају не бележе 
озбиљнији пораст водостаја, председници Савета МЗ, иначе и поверени-
ци Цивилне заштите добили су налог да два пута дневно обилазе сливове 
река и потока, док је Ђердапско језеро спремно да прихвати доток вода 
из горњег тока Дунава, казао је Радисав Чучулановић, председник општи-
не Кладово.

 М.Р.

ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ СРПСКЕ – ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ 
НЕ ВРАТЕ: 1.949 (8,17%)

Гласам за омладину – Владимир Стојичевић: 1.058 (4,45%)
ВЛАШКА СТРАНКА „МОСТ“ – БОР У СРЦУ – МИКИ ЈАНОШЕВИЋ: 

954 (4.01%)
ПОКРЕТ ЗА НОВО ДОБА БОР – Зоран Петровић Петраш: 605 

(2,54%)
ОДГОВОРНО И ДОМАЋИНСКИ ЗА БОР (Српска радикална 

странке – др Војислав Шешељ, Уједињена сељачка странка – Ми-
лија Милетић) : 505 (2,12%)

Републиканска Странка – Republikanus Part – Дејан Милић: 218 
(0,92%)

 Б.П.

Фото: архива „Тимочких”
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мИљАН ЂОРЂЕвИЋ, НАЈБОљИ 
СПОРТИСТА ОПШТИНЕ мАЈДАНПЕК

мЛАДИ НА 
ПРвОм мЕСТу

у Доњем милановцу одржано “вече шампиона”

ДОЊИ мИЛАНОвАЦ - „Вече шампиона” традиционална 47. по реду 
манифестација Спортског савеза општине Мајданпек прошлог петка одр-
жана је по први пут у Доњем Милановцу да би још једном били проглаше-
ни најбољи спортисти општине Мајданпек у претходној години. Титулу нај-
бољег спортисте понео је Миљан Ђорђевић, најуспешнији такмичар Бокс 
клуба „Минерс“, а Шаховски клуб Мајданпек најбољи је у категорији спор-
тских клубова.

Гост изузетно лепо организоване и добро посећене манифестације 
био је српски, светски и олимпијски шампион Давор Штефанек, председник 
Спортског савеза Србије који је претходно посетио и село Дебели Луг на-
домак Мајданпека и упознао са младим спортистима овог села. Нагласив-
ши да је његова и мисија Спортског савеза Србије да се услови за бављење 
спортом учине доступним и у селима, како би шансе за постизање добрих 
спортских резултата биле једнаке, а услови приближни, Штефанек је у Де-
белом Лугу, где је ССО Мајданпек организовао шаховски и турнир у сто-
ном тенису, на радост окупљених младих спортиста одиграо ревијални 
меч са млађаним Данилом Чарапићем, победником стонотениских турни-
ра у Мајданпеку и Рудној Глави, а потом на поклон Дебелом Лугу уручио 
кошаркашку таблу.

„Вече шампиона“ у Доњем Милановцу, био је празник спортиста 

БОР - У реновираним просторијама, зграде бившег ТС-а, у прису-
ству општинског руководства и преко двестотине младих људи, протекле 
недеље је свечано отворен Дом омладине. За ову намену су из локалног 
буџета издвојена средства у износу од пет милиона динара, а уређење и 
адаптација постора, трајала је месец дана.

-Још 2011. године јавила се идеја и потреба, да Бор добије Омладин-
ски центар, а данас смо успели да ту идеју коначно и реализујемо. Општина 
Бор је одвојила финансијска средства да комплетно адаптира ентеријер и 
екстеријер овог објекта, који ће у потпуности бити предат за намене мла-
дих. То ће бити простор у коме ће млади моћи да се друже, квалитетно 
проводе своје време, а између осталог и афирмишу. Овде ће постојати по-
себне просторије за омладинске бендове, за клуб читалаца и мислим да је 
ово један велики помак, не само за општину Бор, већ и за целу источну Ср-
бију-нагласио је на отварању Дома омладине Александар Миликић, пред-
седник општине Бор, који је овом приликом омладинцима поклонио зајед-
ничку фотографију са првог сусрета на коме је кренуо договор за почетак 
овог пројекта.

Млади у Бору истичу да ће површина од 200 квадратних метара ре-
новираног простора у потпуности задовољити све њихове потребе.

- Пре месец дана на овом месту била је руина, а сада се не види ни 
трага од свега тога. Ово је Дом омладине за цео град, а општинска управа 
се показала као одговорна, стала и подржала младе, тако да се њиме мо-
жемо поносити у целом региону - каже Срећко Здравковић, испред ини-
цијативе „Млади у центру”. М.М.

општине Мајданпек, одушевљених што им омогућено да за њих велики дан 
проведу у друштву прослављеног спортисте и приме заслужена одличја. 

“Заиста ми је драго што сам добио прилику да упознам проблемати-
ку рада ССО Мајданпек и са својим сарадницима помогнем у раду и ства-
рању бољих услова за рад. Ово је будућност Србије, ова деца и сви који се 
бавите спортом, на вама младима остаје да будете шампиони. Не треба да 
се угледате на мене, имате и један пример човека из вашег краја, кога сам 
упознао на Олимпијским играма, Рамба Петковића. Угледајте се на њега. Из 
ових малих средина могу да се створе велики шампиони, а Спортски савез 
ће улагати и у мање средине”- речи су Штефанека које ће памтити награђе-
ни млади, најуспешнији спортисти у појединим категоријама, као и заслуж-
ни спортисти и спортски радници. 

 Успешна организација “Вечери шампиона” заокружена је још једним 
поклоном овој средини. Славиша Стајовић, селектор кајакашке репере-
зентације за спуст на брзим водама предао је поклон општини Мајданпек 
и Доњем Милановцу кајак уз наду да ће наредних година међу најуспеш-
нијим спортистима бити и неки кајакаш. Сви учесници ове манифестације 
имали су прилике да погледају изложбу фотографија посвећену великом 
Рамбу Петковићу који је своје стопало оставио тамо, где сви могу само да 
сањају – на бразилској Маракани. И.Ћ.

Отворен Дом омладине у Бору
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ТРИвАН: НОвА ТОПИОНИЦА 
ЕКОЛОШКИ ПОДвИГ, АЛИ БОР мОРА 

РЕШИТИ ЈОШ ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕмА

БОР уСКОРО ДОБИЈА 
НОву ЛЕД РАСвЕТу

ЂЕРДАПСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
59 ОДСТО ИЗНАД ПЛАНА

министар Горан Триван посетио РТБ и општину Бор

Потписан уговор са „Електромонтажом”

Одлични резултати у огранаку „ХЕ Ђердап“ 

БОР - Иако је пуштањем у рад нове топионице и фабрике сумпорне киселине 
решен вишедеценијски проблем загађења ваздуха у Бору, треба санирати и друге 
последице настале услед дугогодишњег рударења, рекао је приликом посете Рудар-
ско-топионичарском басену Бор, Горан Триван, министар заштите животне средине.

- Посебно ми је драго што је министар Горан Триван данас са нама у по-
стројењу које је простор најзагађенијег града, од пре десет година са 31-32 хиљадe 
микрограма по нормалном метру кубном сумпор-диоксида, извукло и пребацило у 
најчистији град са свега 50 и испод 50 микрограма по метру кубном. Шта рећи, а не 
бити поносан на дело које је урадио РТБ, а водила и подржала Влада Србије, под-
ржала финансијски, морално и политичком одлуком да се ово уради. Зато Борани 
дугују пуно Влади Србије, Министарству за екологију и министру Горану Тривану - 
рекао је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а.

Министар Триван похвалио је ангажовање руководства борског комбина-
та бакра у области заштите животне средине и истакао да ће борски гигант имати 
подршку ресорног министарства.

- Овде у Бору је, по мом мишљењу, урађен најважнији корак у погледу за-
штите животне средине, јер број становника, проценат оболелих од респиратор-
них и других болести који је годинама растао и умножавао се и који је као разлог 
за све то имао управо производњу у РТБ-у, је отклоњен и то је нешто што је капи-
тално важно. Ми сада имамо овде још много тога да урадимо о чему смо данас и 
разговарали. Наилазимо на пуно разумевање, па чак и на иницијативу менаџмен-
та у РТБ-у шта све још треба да се уради и реализују планови у којима ћемо заједно 
учествовати. Што се тиче Министарства животне средине РТБ неће бити сам, то је 
сигурно-нагласио је министар Триван.

БОР - Међу пет понуђача колико се јавило на тендеру за замену јавне расве-
те новом лед расветом, који је расписан почетком године, у општини Бор је про-
текле недеље потписан уговор са фирмом „Електромонтажа“ из Краљева, односно 
најповољнијим понуђачем. Очекује се да ће радови почети чим временске прили-
ке то дозволе, а завршетак радова планиран је до јуна.

- Пре шест-седам месеци смо обећали, да ћемо наћи најбољи начин и мо-
дел да на територији општине Бор осавременимо расвету. Наши суграђани добијају 
6.500 нових светиљки, односно и град и село добијају комплетно нову лед расвету. 
Поред замене светиљки, радиће се и репарација и реконструкција постојећих сту-
бова, тамо где је то могуће, а тамо где није, биће постављени нови стубови. Након 
потписивања уговора, у наредних 90 дана, сви радови на замени расвете у граду и 
селу би требало да буду завршени. Правимо велику уштеду овим пројектом, чија је 
оправданост 2,8 година, што значи да ћемо од дана активирања нове расвете, от-
платити сам пројекат, чија је вредност 195 милиона динара на три године. Битно 
је напоменути да ће он сам себе да отплаћује кроз уштеду електричне енергије на 
месечном нивоу, док ће општина уштедети око 50 милиона динара годишње на ос-
нову ове замене расвете - кажа Александар Миликић, председник општине Бор.

Миликић је додао да ће пројекат обухватати парковску расвету са wi-fi зо-
нама, димере где ће се расвета сама палити и гасити, као и камере у самој расвети, 
тако да ће по његовим речима, Бор бити најбоље осветљена општина.

- Посебна је част бити део заједничког пројекта који смо на тендеру доби-
ли са компанијом „Минел-Шредер”, која је наш стратешки партнер. Поред квалите-
та расвете, коју ће грађани Бора имати прилике да примете након имплементације 
читавог пројекта, овај пројекат нуди још две предности, а то су замена живиних све-
тиљки лед расветом најмодерније генерације. То има и еколошки аспект, а поред 
тога уштеде електричне енергије су апсолутно са трендовима који су присутни сву-
да у свету, а то су трендови енергетске ефикасности који ће овај пројекат омогући-
ти - сматра Зоран Станковић, генерални директор „Електромонтаже”.

 М.М.

КЛАДОвО - За прва два месеца 2018. године производни капацитети ЕПС-о-
вог огранка „ХЕ Ђердап“ надмашили су план за 59 одсто и произвели 1.587.999 MWh 
електричне енергије. У јануару и фебруару била је предвиђена укупна производња 
од 1.001.000 MWh тако да огранак на свом конту већ има 587.999 MWh изнад пла-
на. Највише електричне енергије произведено је у ХЕ „Ђердап 1“, укупно 1.185.082 
MWh, што је 75 одсто више него што је планирано. 

Одличне резултате забележила је и ХЕ „Ђердап 2“. На другој дунавској елек-
трани 10 агрегата произвело је 314.812 MWh чиме је планирани ниво производње 
електричне енергије премашен за 42 одсто. 

- Просечан доток Дунава у јануару био је 7.308 кубних метара у секунди, што 
је идеално за максималан рад агрегата. У фебруару је доток пао на 6.716 кубика, али 
и то је повољан доток, нарочито у овим леденим данима, када је сваки киловат-сат 
злата вредан. С обзиром на падавине у дунавском сливу сасвим је реално очекива-
ти одличну производњу енергије и током наредних месеци – рекао је Радмило Ни-
колић, директор за производњу енергије у огранку ХЕ „Ђердап“.

Током леденог таласа у фебруару појачано је ангажовање ХЕ „Пирот“, тако 
да су у јануару и фебруару 2018. два агрегата произвела 28.940 MWh, што је 38 од-
сто више него што је било у плану. Акумулације „Власинских ХЕ“ су пуне и раде по 
налогу диспечерског центра ЈП ЕПС.

 Текст и фото: http://www.djerdap.rs/

Према речима Тривана, решавање проблема различитих врста отпадних 
вода, комуналне, инфраструктурне и кишне канализација, је пројекат који Бор, као 
и остале општине у Србији, прво требају да ураде.

- Решавање отпадних вода, од прикупљања до пречишћавања, је први проје-
кат који Бор мора да уради. Без питања решавања прераде отпадних вода, нисте 
урадили други најважнији корак у решавању питања квалитета животне средине у 
Бору. Не само Бор, ниједна локална самоуправа нема избора. Србија мора да ура-
ди око 300 система за прераду отпадних вода. У овом тренутку у Србији функцио-
нише три до пет оваквих система, тако да претпостављам да разумете где је Србија 
у свему томе и да свака бајка, да Србија нема потребе да се бави животном среди-
ном, пада у воду - додаје Триван.

За приступање Србије Европској унији, кроз поглавље 27 које је најобим-
није, најкомпликованије, али и најскупље, по речима министра, процењује се да 
ће за период од 20-30 година Србија морати у заштиту животне средине да уложи 
15 милијарди евра. М.М.
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у Зајечарском управном округу обележен Светски Дан 
цивилне заштите

НЕОПХОДНО ЈАЧАЊЕ 
ЦИвИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Донација компаније Falc East Здравственом центру у Књажевцу

вРЕДНА ДОНАЦИЈА ЗА 
НАЈмЛАЂЕ БОЛЕСНИКЕ

Борски Дом за стара лица дат у закуп

у АПРИЛу ПРвИ СТАНАРИ 
„вИЛЕ КАТАРИНА” у БОРу

БОР -  Борски Дом за стара лица, који је изграђен 2012. године, пре-
дат је прошле недеље недеље у закуп Миловану Ђурићу, власнику “Виле Ка-
тарина” из Књажевца, која више година успешно послује у том граду. Очеки-
вања су да ће Дом за старе, своје прве станаре примити почетком априла.

- Објекат је фантастичан. Ја већ имам дом „Вила Катарина“ у Књажев-
цу, који ради већ осам година и који је такође леп, међутим, ово је намен-
ски прављен дом и најлепши који сам до сада видео- истакао је Милован 
Ђурић, закупац Дома.

Ђуровић је додао да ће Дом у Бору упослити око двадесетак рад-
ника из Бора, као и то да ће ускоро бити отворен позив за пријем станара.

-У претходном периоду смо успели да обезбедимо услове да Дом за 
старе са републике пренесемо на општину, захваљујући залагањима наше 
народне посланице Студенке Ковачевић, али и захваљујући свима нама 
који смо веровали у ову идеју, од генералног директора РТБ-а Бор, Благоја 
Спасковског, чија је и идеја била да се овако леп објекат изгради на тери-
торији општине Бор и помоћи РТБ-а, који је учествовао максимално у из-
градњи. У наредних месец дана потрудићемо се да се први станари уселе 

КЊАЖЕвАЦ - Компанија Falc East донирала је Здравственом центру 
у Књажевцу шприц инфузиону пумпу, два оксиметра, отоскопе и дигитал-
ну вагу за бебе. Стефан Двојаковић, директор производње и Сауро Деци, 
генерални директор компаније казали су да је друштвена одговорност ве-
ома важан фактор у пословању. 

Захваљујући овим апаратима идемо у корак са савременим тенден-
цијама у лечењу најтежих пацијената, казао је Жељко Милојић, специјали-
ста анестезије, реанимације и интензивне терапије: ‘’Реч је о шприцинфу-
зионој пумпи, која користи шприцеве од само 50 милиметара, што ће рећи 
да пацијенти, поготову критични, тешко оболели, који не могу да примају 
велику количину течности, могу да буду прецизно дозирани. У свету се све 
више користе овакве пумпе за увођење анестезије, а Књажевац почиње да 
личи на модерне установе. Нашим пријатељима из Falc East-а можемо да за-
хвалимо и на донацији два пулсна оксиметра, два отоскопа за лакши пре-
глед ушију, као и на дигиталној вагици за бебе.’’

Falc East је увек ту да, у складу са својим могућностима, помогне ло-
калној заједници, казали су Стефан Двојаковић, директор производње и 
Сауро Деци, генерални директор компаније.

‘’Ми као компанија сматрамо да је друштвено одговоран рад јако 
битан фактор пословања и сходно томе се налазимо увек ту где можемо 
и колико можмо да помогнемо нашим суграђанима. Ради се о опреми за 
наше најмлађе и опреми која се користи приликом тешких интерванција,’’ 
рекао је Двојаковић

‘’Јако ми је драго што сам у Књажевцу и осећам се почаствованим да 
сам у могућности да оваквим чином помогнем локалну заједницу. Надам 
се да ће између Србије и Италије све више бити пословних веза и да ћемо 
моћи сви заједно да напредујемо у предстојећем периоду. Желим свим на-
шим сарадницима, колегама и пријатељима једну бољу годину и да нам у 
будућности свима буде боље’’, поручио је Деци.

Компанија Falc East наставиће да помаже рад установа и институција 
које окупљају најмлађе, али се неће на томе зауставити. Трудиће се, кажу, 
да увек буду тамо где је најпотребније.

 Љ.П.

ЗАЈЕЧАР - Зајечарски управни округ и Одељење за ванредне ситуа-
ције Зајечар свечано су обележили 1. март – Светски дан цивилне заштите. 
Обележавање овог дана треба да утиче на подизање нивоа свести о зна-
чају припремљености грађана, познавању безбедности и заштитних мера 
у случају елементарних непогода и других опасности и несрећа.

У Републици Србији се поново интензивно ради на враћању угле-
да и јачању цивилне заштите. Успостављање правовременог и ефикасног 
одгвора нашег друштва, формирање опремљених и обучених снага цивил-
не заштите је циљ који треба да одговори на све видове ризика у ванред-
ним ситуацијама.

Свечаној седници су поред Владана Пауновића, начелника Зајечар-
ског управног округа и Радојице Гавриловића из Сектор за ванредне ситу-
ације Зајечар, присуствовали и припадници Војске Србије, Министарства 
унутрашњих послова, председници општина и представници локалних са-
моуправа, јавних и комуналних предузећа и чланови Окружног штаба за 
ванредне ситуације Зајечарског управног округа.

 А.П.

са првим пролећем. Лепо је чути речи, од људи који су били данас са нама 
овде, да овакви услови не постоје нигде у Србији и то је оно што је за по-
хвалу, да оно што смо радили и обећали, као одговорна локална самоупра-
ва и испуњавамо-рекао је Александар Миликић, председник општине Бор.

Објекат површине око 1720 метара квадратних, поседује 68 креве-
та, који су распоређени углавном у, добро опремљеним, двокреветним со-
бама.

Надлежни очекују да ће сви капацитети Дома бити попуњени, као и 
то да ће се многи најстарији Борани, који су смештени у Књажевцу, врати-
ти у свој родни град, након отварања. 

Цена смештаја је 36 000 динара за покретна лица, док ће максимална 
цена од 42 000 динара износити за она лица која су непокретна.

 М.М.
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БОР - Око педесетак најстаријих Борана добило 
је протекле недеље идентификациону картицу коју из-
даје Министарство за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања. Картице које издаје ПИО Фонд су бе-
слатне и сукцесивно ће их добити сви пензионери, тако 
да надлежни апелују да нема разлога за бригу. 

-Циљ акције је подела картица пензионерима на 
територији целе Србије у циљу повећања безбедно-
сти самих пензионера. Они су свој статус до сада мо-
рали да доказују пензионим чеком или решењем о 
пензији, чиме су њихови лични подаци били доступ-
ни већем броју лица, а сада то више неће бити могуће. 
Ове картице ће омогућити и разне бенефите и попусте 
код друштвено одговорних компанија - каже Иван Гер-
мановић, из борске филијале Републичког ПИО фонда.

На територији Србије картице ће добити милион 
и седамстопедесет хиљада пензионера, док на терито-
рији Борског округа њих има око 30 000.

Бор улази у групу општина које су предвиђе-
не овим програмом, којим се штите интереси наших 
најстаријих суграђана. Пензионери, добијањем кар-
тице, која ће представљати њихову легитимацију, не 
морају носити пензионе чекове и остале доказнице, 
чиме се уједно штити и поверљивост података од лич-
ног интереса. Циљ министарства је да се овим програ-
мом укључе и трговински ланци на локалу, који ће кроз 

коришћење ове картице омогућити разне попусте - сматра Алексан-
дар Миликић, председник општине Бор.

 М.М. 

ДРуШТвО
Почела подела пензионерских картица у Бору

Идентификационе картице за пензионере у Кладову

ЧЕКОвИ Су ПРОШЛОСТ

ИЗДАТО вИШЕ ОД 
1000 РЕШЕЊА

НОвА „ЛИЧНА КАРТА” ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Легализација објеката у општини Кладово

КЛАДОвО - У општини Кладово успешно се спроводи Закон 
о озакоњењу нелегално саграђених објеката- казао је за недељник 
„Тимочке “ Радоје Ђуровић руководилац Одељења за урбанизам и 
грађевинарство. Од почетка примене новог закона Општинска упра-
ва Кладово издала је 1018 решења о озакоњењу објеката. У бази по-
датака су 9.893 објеката за које власници немају валидну урбани-
стичку документацију установљено је после завршетка прве фазе у 
спровођењу Закона о озакоњењу, казао је Ђуровић.

- Број издатих Решења већи је од 10 одсто и по томе смо из-
над републичког просека који је упола мањи. На подручју општине 
Кладово пописано је 14.094 објеката. Реч је о стамбеним јединица-
ма, помоћним, економским, пословним, комерцијалним и осталим 
објектима. У оквиру спровођења Закона о озакоњењу нелегално са-
грађених објеката, Решења о рушењу у општини Кладово до сада су 
упућена на 8500 адреса, али она нису директно извршна, јер је то 
само један од три корака у поступку процедуре која се односи на 
озакоњење - појаснио је Ђуровић.

Ради ефикаснијег спровођења одредби Закона, општини Кла-
дово је одобрено да на одређено време запосли седморо радника 
на пословима озакоњења. За власнике нелегалних грађевина је важ-
но да знају да се објекат не може озаконити ако се надлежној служби 
не приложи доказ о одговарајућем праву на земљиште или објекат.

 М.Р.

КЛАДОвО - У општини Кладово почела је дистрибуција пен-
зионерских картица Фонда ПИО са којом власници доказују статус 
пензионера. Прву картицу пензионеру из Подвршке Власти Папићу, 
уручио је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово, у 
присуству Верице Чарапић директорке Филијале Фонда ПИО Бор и 
Синише Стаменковића, председника Удружења пензионера општи-
не Кладово. „То је још један од модела којим држава исправља не-
правду према пензионерима који су дали немерљив допринос у пре-
вазилажењу тешких времена која остају за нама”, нагласио је Радисав 
Чучулановић, председник општине Кладово. Првог дана идентифи-
кационе картице добило је 30 пензионера.

Израда картица пензионере неће коштати ни динара, с обзи-
ром на то да ће их ПИО Фонд правити о свом трошку. Сваки кори-
сник ће је добити при исплати пензије од поштара, док ће они који 
новац подижу у банци идентификациону картицу добијати у филија-
лама ПИО Фонда.

 М.Р.
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈУ ГОЈАЗНОСТИ 

КОД ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

ЗЗЈЗ „ТИмОК” ЗАЈЕЧАР

Прекомерна ухрањеност и гојазност, како у популацији од-
раслих, тако и у популацији деце и адолесцената представља поре-
мећаје здравља од изузетног епидемиолошког и клиничког значаја 
и један је од највећих јавно-здравствених проблема данашњице.

Током последње две деценије преваленција гојазности у Ев-
ропи троструко је повећана. Прекомерна ухрањеност и гојазност 
присутни су код 20–30% деце и адолесцената у земљама Европе, 
а драматичан тренд годишњег пораста њихове преваленције и че-
ста удруженост са другим болестима дају епидемији гојазности у 
овој популационој групи изузетан значај, не само здравствени већ и 
економски и демографски. Око 60–85% гојазне деце школског пре-
пубертетског узраста остају гојазна и у одраслом добу, што доводи 
до раније и чешће појаве хроничних незаразних болести (повишен 
крвни притисак, рана артеросклероза, шећерна болест типа 2), ен-
докриних, ортопедских и психосоцијалних поремећаја. Удруженост 
гојазности и ових обољења у тако раном животном добу проузрокује 
скраћење очекиване просечне дужине живота, доприноси великом 
оптерећењу болестима у наредним генерацијама и угрожава функ-
ционисање система здравствене заштите и осигурања.

Прекомерна маса и гојазност узрок су 3,4 милиона смртних 
случајева годишње.

Модеран начин живота и урбанизација све је израженија и у 
нашој земљи. Урбана популација постаје све више оријентисана ка 
седентарном начину живота и рада, којем доприноси и све већи сте-
пен моторизованог транспорта, непланског и неконтролисаног ши-
рења урбаних насеља и смањених могућности за ре-
довну дневну физичку активност у кућној, школској 
и професионалној (радној) средини. Све већи проце-
нат становништва живи у градским срединама где је 
физичка активност све мање саставни део свакоднев-
ног живота, делом због недостатка простора и обје-
ката (паркови, стазе за шетање и игралишта, бици-
клистичке стазе, базени, спортски терени), али и због 
недостатка навике за упражњавање редовне физичке 
активности. Седентарни начин живота карактеристи-
чан је за данашње становништво свих узраста. Суоче-
ни смо и са нутритивном транзицијом и новим обрас-
цима у исхрани које одликује све већа употреба „брзе 
хране” с ниском биолошком вредношћу, док су кува-
ни оброци све ређе заступљени у свим генерација-
ма. Модерно „обесогено” окружење, у комбинацији са 
неадекватном, углавном високоенергетском исхра-
ном, физичком неактивношћу и честим стресним си-
туацијама, доприноси смањеној потрошњи енергије 
и повећању телесне масе, па се и Република Србија 
данас, као и већина земаља света, суочава с растућим 
проблемом гојазности.

Данас је гојазност најчешћи поремећај исхране и Светска 
здравствена организација га је прогласила највећим непрепозна-
тим јавно-здравственим проблемом. Ако се не предузму одлучне 
мере у циљу смањења превенције и лечења гојазности, предвиђа се 
да ће до 2025. године 50% светске популације бити гојазно. Гојазност 
значајно повећава ризик за настанак хроничних незаразних боле-
сти, болести коштано зглобног система, стерилитета, депресије, али 
и животно угрожавајућих обољења као што су инфаркт срца, мо-
ждани удар, злоћудни тумори органа за варење, дојки и материце. 
Ова обољења су узрок највећег морбидитета и морталитета, али и 
значајно смањују радну способност становништва и у нашој земљи.

Циљеви Програма
У сврху унапређења здравља целокупног становништва, глав-

ни циљеви Програма су:
1) Промоција здравог начина живота и унапређење здравља 

целокупног становништва;

2) Смањење учесталости гојазности деце, младих, одраслих и 
старијих особа.

Специфични циљеви Програма су:
1) Промоција правилне исхране у складу са смерницама за 

исхрану, с посебним нагласком на повећање уноса хране богате 
влакнима (поврће, воће, житарице од пуног зрна) и смањење уноса 
хране богате мастима и шећером;

2) Промоција здравих животних стилова и подстицање на сва-
кодневну физичку активност;

3) Подстицане развоја здравствене културе и информисано-
сти о важности нормалне ухрањености у очувању здравља и физич-
ке способности;

4) Осигуравање услова за реализацију предложених мера и ак-
тивности на друштвеном и личном нивоу: надлежне стручне службе 
која ће проводити стратегију и активности, доступност хране вели-
ке биолошке вредности у исхрани деце и одраслих и услова за фи-
зичку активност;

5) Спречавање повећања телесне масе код особа које имају 
нормалну, односно пожељну тежину;

6) Смањивање учесталости гојазности, других болести и ком-
пликација гојазности;

7) Подстицање смањења телесне масе код гојазних и одржа-
вање постигнуте тежине код оних који су редуковали телесну масу 
и спречавање даљег добијања у тежини код лица с повећаном те-
лесном масом.

У складу са Националним програмом за превенцију гојазности 
код деце и одраслих, ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар, кроз активности Савето-
валишта за правилну исхрану, узима учешће и доприноси усвајању 
здравих стилова живота деце и одраслих на територији зајечарског 
и борског округа.

Саветовалиште ради едукацију предшколске деце, деце школ-
ског узраста и одраслих кроз предавања и преношење знања кроз 
радионице, путем ТВ и радио емисија и кампања, као и индивиду-
алним радом са корисницима у самом Заводу, понедељком, средом 
и петком од 8 до 12 часова.

Храните се разноврсно и уравнотежено, намирницама из свих 
пет група, уз више од 150 минута умерених аеробних вежби недељ-
но.

Ђорђевић Ненад
Саветовалиште за правилну исхрану

Одсек за промоцију здравља, ЗЗЈЗ“Тимок” Зајечар


