
****БРОЈ 284 16.03.2018.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

ОпРЕмА зА 100 
фИскултуРНИх 
сАлА у сРБИЈИ

„мОЈ пОглЕД“

СТРАНА 8 

министар омладине и спорта Вања удовичић 
у посети Бору

у мајданпечком музеју изложба слађане 
Ђурђекановић мирић

БЕсплАтНЕ 
пРИпРЕмЕ 

зА 
пРИЈЕмНИ 

ИспИт
СТРАНА 3

припремна настава за осмаке 
и матуранте у књажевцу

мАЈстОРИ хАРмОНИкЕ 
у кЊАЖЕВЦу

ВЕћНИЦИ ОРгАНИзАЦИЈу 
„гИтАРИЈАДЕ” пОВЕРИлИ устАНОВИ 

„зОРАН РАДмИлОВИћ“

мАЈкАмА пО 10.000 
ДИНАРА НА ДАР

„хАлОВО” НИЈЕ 
ИНтЕРЕсАНтНО 

зА клАДОВО

због економске 
неоправданости

поклон локалне самоуправе Неготин мајкама са више деце

Одржан осми Акордеон фест

СТРАНА 2 СТРАНА 4

СТРАНА 4

СТРАНА 2

СТРАНА 6 

Одржана седница градског већа у зајечару
СТРАНА 4



БРОЈ 2842 пОлИтИкА

Оснивач и издавач: “мм БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор: Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник: Маријана Миловановић
Редакција и маркетинг служба: Трг ослобођења 5

Телефон: 030/458-630 
Техничка припрема и штампа: “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

пРВА ОДлукА кА РЕкОНстРукЦИЈИ 
сИстЕмА зА ДАљИНскО гРЕЈАЊЕ

Одржана 61.седница Општинског већа у мајданпеку

Одржана седница градског већа у зајечару

због економске неоправданости

„хАлОВО” НИЈЕ 
ИНтЕРЕсАНтНО зА клАДОВО

мАЈДАНпЕк - Овонедељна, 61. седница Општинског већа у Мајданпеку про-
текла је у знаку припрема за предстојећу седницу општинског парламента и доно-
шења низа важних одлука од значаја за финансирање пољопривреде у овој години, 
али и све оне који у вантелесној оплодњи виде шансу да се остваре као родитељи.

Чланови Општинског већа су потврдили одлуке са претходне, телефонским 
путем одржане седнице, на којој је одлучено о привременом финансирању спорт-
ских организација до одлуке по конкурсу. Усвојен је и Извештај о попису имовине, 
обавеза и потраживања општине на почетку ове године, као и Нацрт одлуке о из-
мени одлуке о оснивању Фондације за локални економски развој. Прихваћена је 
информација о усклађености планираних и реализованих активности јавних пре-
дузећа у четвртом кварталу прошле године и наглашена потреба благовременог 
решавања ненаплаћених потраживања, као и чињеница да је њихово функциони-
сање немогуће без субвенција. Сагласност је добио и Нацрт одлуке о измени одлу-
ке о висини накнаде за принудно постављање професионалних управника зграда 
коју плаћају власници посебних делова зграда и о минималном износу издвајања 
на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда, те одлуке 
о измени одлуке о минималном износу издвајања на име трошкова за текуће одр-
жавање заједничких делова зграда, а у складу са измењеном просечном зарадом 
за прошлу годину, због чега су ове накнаде поскупеле у апсолутном износу за ди-
нар до два. Усвојен је предлог Решења о именовању председника и чланова ко-
мисије за утврђивање приоритета у суфинансирању активности на унапређењу 
својстава стамбених зграда.

Извештај комисије за избор програма за суфинансирање и финансирање 
спортских организација и других правних лица у области спорта из буџета општи-
не у овој години није усвојен, већ закључак да се поступак избора односно, ком-
плетна процедура, понови. Одбијен је захтев Центра за социјални рад за допун-

зАЈЕЧАР - У Зајечару је одржана 38. седница Градског већа. Већници су 
усвојили Нацрт Одлуке о усвајању плана детаљне регулације „Простора зоне I сте-
пена заштите Археолошког налазишта Ромулијана – Гамзиград са проширењем“, 
као и Нацрт Одлуке о приступању изради плана детаљне регулације привредне 
зоне „ЗАПАД“ у Зајечару.

Усвојен је и Нацрт Одлуке о поверавању послова организације и реализације 
манифестације „Гитаријада“ Зајечар, Установи Народно позориште Тимочке Крајине 
– Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару, установи културе чији је осни-
вач Град Зајечар. Овом Одлуком Народном позоришту се одобрава и да за органи-
зацију и реализацију „Гитаријаде” ангажује суорганизатора коме може бити повере-
на делимично или у целини организација и реализација манифестације.

У образложењу ове тачке, Марина Милић, заменица градоначелника града 
Зајечара, навела је разлог за доношење предлога једне овакве одлуке:

„Због потребе да Манифестација „Гитаријада“ Зајечар буде организована у 
складу са захтевима и стандардима великог регионалног мултимедијалног догађаја, 
овом Одлуком оставља се могућност да Установа Народног позоришта Тимочке 
Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару ангажује суорганизато-
ра коме може бити поверена делимично или у целини организација и реализација 
овог највећег фестивала рок музике у југоисточној Европи, како би се наставило 
са традицијом довођења све већих звезда на ову престижну манифестацију првен-
ствено немењену младима“ - навела је Марина Милић, заменица градоначелника.

Meђу тачкама дневног реда које су усвојене једногласно, нашли су се Нацрт 
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине гра-
да Зајечара за 2018. годину, као и Нацрт Решења о одређивању мртвозорника гра-
да Зајечара. А.П.

клАДОВО - Иако је ових дана 
покренута иницијатива за наставак 
пројекта изградње регионалне депо-
није Халово, Скупштина општине Кла-
дово је на прошлогодишњој мартов-
ској седници подршком одборничке 
већине, усвојила Предлог одлуке о 
престанку важења Споразума о зајед-
ничком управљању комуналним отпа-
дом чији су потписници били град Заје-
чар и општине Мајданпек, Неготин, 
Кладово, Бор, Књажевац и Бољевац.

- То значи да општина Кладово 
неће учествовати у изградњи регио-
налне депоније “Халово” с обзиром да 
та инвестиција за Кладовљане нема 
економску оправданост. Зато морамо да нађемо друго решење које  ће бити раци-
оналније и повољније за грађане - пре годину дана ту одлуку образложио је Ради-
сав Чучулановић, председник општине Кладово. Осим скупог транспорта, додатни 
намет за ту подунавску општину представљала би и изградња такозване трансфер 
станице. Изградња регионалне депоније финансираће се кроз јавно-приватно пар-
тнерство, одлучено је на састанку представника пет општина у Зајечару, али општи-
на Кладово није у тој причи. М.Р.

ским финансирањем радова на адаптацији објекта сигурне куће, уз коментар да су 
ти трошкови морали да буду у старту предвиђени.

Предлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде и решење о стављању ван снаге Решења о именовању Управног од-
бора тог фонда због неактивности, нефункционисања и измењених законских ре-
шења, усвојени су, а потом и Предлог одлуке о буџетском фонду за пољопривреду 
и рурални развој. Предлог правилника о подстицајима за инвестиције у физичку 
имовину пољопривредног газдинства за набавку машина, опреме и квалитетних 
животиња за унапређење примарне пољопривредне производње усвојен овом 
приликом, омогућиће да се подстицаји користе према јасним критеријумима који 
ће онемогућити преклапања у финансирању са појединих нивоа, или друге злоу-
потребе.

Нацрт Одлуке о приступању реализацији пројекта реконструкције систе-
ма даљинског грејања и увођења биомасе као додатног енергента у градском на-
сељу Мајданпек, се на дневном реду нашао после дужег сагледавања могућности 
за рационализацију трошкова пословања ЈП које пружа услугу даљинског грејања 
и праћења смерница државне политике у тој области, те еколошких разлога. Са још 
пет општина, ушло се у државни програм Министарства енергетике и Канцеларије 
за управљање јавним улагањима, подржан од немачке развојне банке. Идеја је да 
се купе и уграде два котла снаге 7 МW, вредна 2,5-3 милиона евра. Потребна сред-
ства обезбедила би се путем кредита за који би гарант била држава, а који би био на 
12-15 година уз грејс период 3-5 година и повољну фиксну годишњу камату. У читав 
поступак укључен је ГИЗ са идејом да се развија систем ослонца на енергенте и у 
погледу одрживости, а у тај пројекат би могло да се уђе почетком наредне године.

Нацрт одлуке о остваривању права на финансирање трошкова вантелесне 
оплодње је само једна у низу одлука којим општина Мајданпек подстиче рађање, 
помаже родитељству и породицама са децом. Старосна граница је утврђена на 45 
година, а критеријум је да парови за собом имају већ три покушаја. Показало се да 
се у овој средини око хиљаду жена до те доби, још није остварило у улози мајке.

Чланови Општинског већа усвојили су и Нацрт одлуке о престанку важења 
општих и других аката донетих у области становања и одржавања стамбених згра-
да, јер су у складу са важећим прописима већ усвојена нова. Размотрени су и зах-
теви грађана. И.Ћ.

ВЕћНИЦИ ОРгАНИзАЦИЈу 
„гИтАРИЈАДЕ” пОВЕРИлИ 

устАНОВИ „зОРАН РАДмИлОВИћ“
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„мИсИЈА кРЕАтИВА” НОсИлАЦ 
пРИзНАЊА „ЧуВАР тРАДИЦИЈЕ”

у мајданпеку пуно посла због отапања снега

кОмуНАлЦИ пОНОВО 
НА ИспИту

припремна настава за осмаке и матуранте у књажевцу

БЕсплАтНЕ пРИпРЕмЕ 
зА пРИЈЕмНИ ИспИт

клАДОВО - Заменик председника општине Кладово, Драган Нова-
ковић, примио је делегацију Удружења домаће радиности “Мисија Креати-
ва” којој је у Влади Републике Србије уручено признање “Чувар традиције”. 
Кладовско удужење укључило се у реализацију пројекта Владиног Коор-
динационог тела за родну равноправност, Етно мреже Србије и НАЛЕДА-а 
“Упослимо 1.000 жена” и младих у руралним подручјима на пословима изра-
де традиционалних рукотворина као пословних и дипломатских поклона.

Чланице удружења домаће радиности “Мисија креатива” својим ру-
кама су извезле и исткале бројне предмете који постају бренд кладовског 
краја. У колекцији посебно место заузимају традиционални пешкири, али и 
предмети настали у керамичким радионицама. Како и са колико љубави и 
вештине раде, посетиоци се могу уверити на сталној изложбеној поставци 
у етно-галерији у просторијама у Дунавској улици у том граду. Кладовљан-
ке се већ десет година залажу да од заборава отргну богатство традиције 
тог краја и успеле су намери, јер се добар глас далеко чује.

мАЈДАНпЕк - „Када се снег отопи током календарске зиме, то је 
само зато да направи места, да падне нови”. Пошалица или пословица коју 
последњих дана многи понављају у Мајданпеку, задала је минуле недеље 
много посла надлежним службама, највише запосленима у комуналним 
службама, али и брига пољопривредницима чије су оранице у долини река 
потопљене.

Ове зиме су и Мајданпечани мало уживали у правом зимском ам-
бијенту, али је прошлонедељни талас запретио да паралише саобраћај и 
отежао кретање. Све службе положиле су у тим условим испит, омогућа-
вајући функционисање свима, а забележили смо и успешну акцију младих 
мајданпечких напредњака који су снег очистили испред предшколске уста-
нове и нове школе.

Те изузетно обилне прошлонедељне снежне падавине, отопиле су 
се ове недеље задајући друге послове надлежним комуналним службама. 
Како би се омогућио несметани проток огромних количина воде, сви од-
водни канали морали су да се прочисте, а са улица очисти и ризла која их 
је пунила и затварала. Тај посао је обављен без већих проблема, а осим из-
ливања река из корита, што је условило плављење појединих ораничних 
површина и јесењих засада у долинама река, других проблема углавном 
није било. Одрони су повремено затварали неке локалне путеве, али и брзо 
рашчишћавани, тако да ни ту није било већих проблема. То, међутим, не 
може да се каже за водозахват Пустињац са којег се водом снабдева нови 
мајданпечки водовод и највећи број потрошача у граду под Старицом, бу-
дући да је само мањи број корисника у доњем делу града оријентисан на 
стари мајданпечки водовод, па је тих тешкоћа поштеђен. Обилне падавине 
су, наиме, замутиле воду на Пустињцу, па су филтери морали да се чешће 
испирају, што није могло да се организује без ноћних прекида, односно, ре-
стрикција у водоснабдевању.

Колико год последњи талас био снажан, надлежни истичу да ова 
зима није била ни посебно хладна ни оштра, а убрзано се припремају за 
њене последње трзаје и најављене мање снежне падавине уз поновно 
спуштање температуре у минусе. 

 И.Ћ.

кЊАЖЕВАЦ - У простору Регионалног центра за стручно усаврша-
вање у Књажевцу организована је бесплатна припремна настава за осма-
ке и матуранте. 

Наставу, као и претходних година, организује општина Књажевац, а 
циљ је да се младима помогне да се што боље припреме за наставак шко-
ловања, али и да се растерете кућни буџети, каже Бранислав Јосифовић, 
шеф кабинета председника општине.

- Вишеструки је значај бесплатне припремне наставе. С једне стра-
не, осмаци и матуранти се спремају код најбољих професора, с друге, то је 
озбиљна уштеда за кућни буџет родитеља, јер сви знамо колико су скупе 
припремне наставе - сматра Јосифовић.

У припремну наставу, која се организује у Регионалном центру за 
стручно усавршавање, укључено је 150 ученика осмог разреда. Они су по-
дељени у седам група и спремају се из српског језика и математике. Након 
спроведених анкета у средњим школама, за матуранте је организована на-
става српског језика, математике и психологије. Љ.П.

- Више од признања значи нам чињеница да смо још једном скрену-
ле пажњу на наше редовне активности. Осим афирмације народног ства-
ралаштва кроз разне програме у тајне ручног рада, ткања, хеклања и ве-
зења увеле смо бројне жене из осетљивих група. Реч је о мерама које могу 
да економски интегришу жене на селу у радно активну популацију-каза-
ла је Славица Бораковић, председница Удружења домаће радиности “Ми-
сија креатива”.

На пријему у Влади Србије наглашено је да је за осам месеци оства-
рено 7.500 сати радног ангажовања, што је довољно да 100 жена и младих 
из руралних подручја буде ангажовано три месеца на изради традиционал-
них рукотворина, додаје Бораковић и подсећа да је општина Кладово једна 
је од три локалне самоуправе у Србији које су увеле нове родно осетљиве 
мере попут јавних радова, у свој буџет за 2018. годину.

- Намера је да туристичкој клијентели понудимо наше аутентичне 
производе и зато подржавамо активности чланица удружења. Ми из ино-
странства радо доносиму сувенире и зато је ред да пробирљивој туристич-
кој клијентели понудимо наше аутентичне производе - нагласио је Драган 
Новаковић, заменик председника општине Кладово. М.Р.

запажени резултати кладовског удружења домаће радиности
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кЊАЖЕВЦу

поклон локалне самоуправе Неготин мајкама са више деце

Одржан осми Акордеон фест

НЕгОтИН - Настављајући акцију помоћи мајкама које су у претход-
ној години родиле своје треће, четврто или пето дете, општина Неготин је 
по четврти пут уручила поклон честитку, али симболично и цвеће. Овога 
пута локална самоуправа је даривала 31 Неготинку поклон честитком у ви-
сини од по 10.000 динара.

- Општина Неготин већ неколико година поводом Дана жена уручује 
поклон честитку мајкама које су се у претходној години породиле трећи, 
четврти, пети пут у току прошле године. Ово је један мали вид пажње- ре-
као је Владимир Величковић, председник општине Неготин.

Прошле године ову помоћ добило је 27 жена, а 2016. њих 30. Акција 
је, истакао је први човек Неготина, важна јер ова општина спада у ред оних 
са негативним природним прираштајем.

-Општина Неготин ће у наредном периоду покушати да више помог-
не породицама са више деце имајући у виду пад наталитета који је у нашој 
општини и више него евидентан – истакао је Величковић.

кЊАЖЕВАЦ - Уручењем признања најбољима, наступом лауреата и 
концертом младог руског уметника Аркадија Шкворова, у Књажевцу је зав-
ршен осми по реду Акордеон фест, који је, под покровитељством општине 
Књажевац, организовала Основна музичка школа ‘’Предраг Милошевић’’. 

Признањима најбољима и концертом лауреата, завршено је Такми-
чење младих хармоникаша, које је ове године у Књажевцу окупило шезде-
сетак ученика музичких школа и академија из Србије и Македоније.

‘’Мислим да је организација једног оваквог фестивала у потпуности 
оправдала своје постојање. Имали смо прилику да чујемо изуетно таленто-
ване младе људе ‘’, казао је др Зоран Ракић, председеник жирија.

‘’Наша музичка школа бави се одгајањем љубитеља класичне музи-
ке и формирањем музичког укуса деце, што намеће и организацију једне 
овакве приче, оваквог фестивала. Акордеон фест представља једну орга-
низовану, сложену акцију у циљу унапређења васпитно – образовног про-
цеса у нашој школи, а тиме и образовних постигнућа наших ученика’’, сма-
тра Мартина Милошевић, директорка Музичке школе. 

За крај фестивала, као поклон учесницима Акоредеон феста, жирију 
и књажевачкој публици, приређен је солистички концерт Аркадија Шкво-
рова, једног од најистакнутијих уметника на хармоници у Русији. Конзер-
ваторијум, који похађа у Санкт Петербургу, дао је, како каже, четири свет-
ска првака на хармоници.

‘’Прво је то био хоби, па музичка школа...а кључну улогу у мом опре-
дељењу за хармонику одиграо је мој професор Димитријев када ме је први 
пут чуо. Тада сам одлучио да се хармоником бавим озбиљније. О целој Ру-
сији не могу да говорим, али конкретно на мом факултету имамо четири 
светска шампиона на хармоници’’, казао је Шкворов.

 Љ.П.

Прошле године у општини Неготин родиле су се 153 бебе, а од по-
четка ове 30. Локална самоуправа настоји да подстакне рађање и кроз 
обезбеђење разних стимулација, па тако сваком прворођеном детету обе-
збеђује једнократну помоћ у висини од 30.000 динара, за друго 35.000, 
треће и четврто по 40.000 динара. Породиље које су родиле двојке на име 
једнократне помоћи за новорођено дете добијају по 70.000 динара, а за 
тројке је предвиђена суму у висини од 100.000 динара. 

-По општинској Одлуци о финансијској подршци породици, на бес-
платан вртић има право свако треће и наредно дете у породици и ту има-
мо 62 корисника; бесплатну ужину прима 280 основаца, а ту су укључена и 
деца из социјално угрожених породица. Дајемо и накнаду незапосленим 
мајкама које су се породиле трећи, четврти, пети пут у висини од 5.000 ди-
нара месечно током годину дана. Ту помоћ прима девет мајки. Прошле го-
дине је из буџета за ове намене издвојено пет милиона динара – наглаша-
ва Величковић.

Иначе, општина дарује и прворођену бебу, а како су овог 1. јануара 
у неготинском породилишту рођене три бебе, од којих један дечак и две 
девојчице, све три су добиле на дар по 47. 575 динара, колико је износила 
просечна републичка плата за претходни месец. С.М.Ј.
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у мајданпечком музеју изложба слађане Ђурђекановић мирић

„мОЈ пОглЕД“

45. „сусрети села” општине Неготин

зА тИтулу НАЈБОљЕг ДЕсЕт 
фОлклОРНИх АНсАмБАлА

у Италији отворена изложба

„БлАгО И ЦАРЕВИ – РАскОШ 
РИмскЕ сРБИЈЕ”

У италијанском граду Аквилеји, у палати Меизлик, отворена је изложба “Ца-
реви и благо – раскош римске Србије”.

На отварању су говорили Антонио Занарди Ланди, председник Фондације 
Аквилеја, амбасадор Србије у Риму Њ. Е. Горан Алексић, Данијела Ванушић, помоћ-
ник министра културе и инфомисања и градиначелник Аквилеје, Габријеле Стан-
геро.

Изолжба је изазвала велико интересовање тако да су вест пренели сви во-
дећи италијански медији, међу њима и национална агенција АНСА.

Свечаном отварању присуствовао је велики број личности из политичког и 
културног миљеа Италије и више стотина грађана Аквилеје.

На два спрата палате у веома модерној поставци коју су заједнички осмис-
лили наши и италијански стручњаци, дизајнери, архитекте и археолози, изложено 

НЕгОтИН - За учешће на 45. манифестацији народног изворног ствара-
лаштва “Сусрети села” која ће у општини Неготин, у организацији Дома културе „Сте-
ван Мокрањац”, бити одржана од 31. марта до 28. априла, пријавило се 10 крајин-
ских села. 

Јубиларне „Сусрете села“ својим наступом започеће културно уметничко 
друштво „Флоричика“ из Јабуковца, прошлогодишњи победник, који ће 31. марта 
угостити КУД  „Чучук Стана“ из Сикола. 

За титулу најбољег, ове године надметаће се десет културно уметничких 
друштава. Поред Јабуковца и Сикола, ту су и Кобишница, Тамнич, Карбулово, Шту-
бик, Чубра, Јасеница, Шаркамен и Буковче.

Месне заједнице ће за потребе организације од локалне самоуправе имати 
на располагању по 70.000 динара.

Последњи сусрет биће одржан 29. априла у Сиколу, када наступају КУД „Чу-
чук Стана“ и „Воја Чурић“ из Кобишнице. Победник ће, по традицији, бити прогла-
шен на завршној смотри у мају, у оквиру „Мајских свечаности” поводом Дана општи-
не Неготин.  С.М.Ј.

мАЈДАНпЕк - Мајданпечани и њихови гости добили су могућност да ужи-
вају у новој изложби слика у Музеју града под Старицом. Самостална изложба „Мој 
поглед“ Слађане Ђурђекановић Мирић, историчарке уметности и дугогодишње 
директорке Музеја у Бору, са сликама насталим у последњој деценији, рађеним у 
техници акрилик на платну, оплеменили су и красиће и наредних дана изложбени 
простор Музеја у којем 18 слика експресивног потеза и изузетне снаге изражавају 
емоције тренутка и богатство препознатљивих амбијената рударског Бора.

На самом отварању, где је ауторка говорила и о лепим успоменама које је 
везују за Мајданпек, Драгана Игњатовић, директорка Музеја рударства и металур-
гије у Бору представила је ауторку коју Мајданпечани веома добро познају кроз 
изузетну сарадњу коју су читав низ година имале две музејске установе рударских 
градова, Бора и Мајданпека. И.Ћ.

је 61 уметничко дело из богатих збирки осам музеја у Србији.
Нарочито интересовање посетилаца изазвали су позлаћени римски парад-

ни шлемови из Јарка и Беркасова, глава императора Константина Великог, као и 
порфирни портрет императора Галерија.

Збирка порфирних налаза из Сремске Митровице по први пут је приказана 
у иностранству и такође је изазвала велику позорност присутних.

Заједничка оцена наших и италијанских стручњака је да је постигнут вели-
ки успех организацијом ове изложбе која указује на важност простора Србије у 
развоју Римског царства и чињеницу да је на тлу данашње Србије рођено 17 рим-
ских царева.

 А.П.

прошлогодишњи победник куД „флоричика”
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светски дан бубрега

„БуБРЕзИ И зДРАВљЕ ЖЕНА“
Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународ-

ног друштва за нефрологију (The International Society of Nephrology) 
и Интернационалног удружења Фондација за бубрег (International 
Federation of Kidney Foundations) у више од 100 земаља широм све-
та. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту ме-
сецу. Циљ је подизање свести о важности бубрега, органа који има 
кључну улогу у одржавању живота и упознавање јавности да су бо-
лести бубрега честе, опасне и излечиве. 

Слоган овогодишњег Светског дана бубрега „Бубрези и 
здравље жена” има за циљ да шира јавност постане свесна чиње-
нице да болести бубрега утичу на здравље жена, што захтева хитну 
јавноздравствену акцију на глобалном нивоу како би промовисали 
једнак приступ здравственој заштити и родно сензитивним превен-
тивним мерама и поступцима лечења током читавог животног ци-
клуса жене.

Ове године, Светски дан бубрега и Међународни дан жена се 
обележавају исти дан, што пружа могућност да се скрене пажња јав-
ности о важности здравља жена, а посебно здравља бубрега као 
важног органа. 

Главна функција бубрега је излучивање токсичних продуката 
метаболизма и вишка течности из организма. Болести бубрега чине 
велику групу обољења, различитог узрока, тока, клиничке слике и 
прогнозе. Ова обољења најчешће су изазвана инфекцијама, метабо-
личким поремећајима, токсинима и другим узроцима, а манифестују 
се као упале бубрега (гломерулонефритис, пијелонефритис, нефрот-
ски синдром) и акутна, односно хронична смањена функција бубре-
га (бубрежна инсуфицијенција).

Болести бубрега у женској популацији
Одређене болести бубрега, као што су лупусна нефропатија 

или упале бубрега (пyелонепхритис) типично погађају женску по-
пулацију. Лупусна нефропатија је аутоимуна болест бубрега, док су 
упале бубрега (пyелонепхритис) потенцијално озбиљна упала једног 
или оба бубрега. Упале бубрега су веома честе код жена, при чему 
се ризик повећава у трудноћи. 

хроничне бубрежне болести у женској популацији 
Хроничне бубрежне болести су глобални јавноздравствени 

проблем и могу, уколико се благовремено не препознају и не лече, 
да доведу до терминалне бубрежне инсуфицијенције и превреме-
не смрти. Хроничне болести бубрега погађају око 195 милиона жена 
широм света и тренутно су осми водећи узрок смрти у женској по-
пулацији са близу 600.000 смртних случајева годишње.

Ризик од развоја хроничне бубрежне инсуфицијенције је ско-
ро подједнак код оба пола. Према једном броју студија, већу шан-
су да развију хроничну бубрежну инсуфицијенцију имају жене у од-
носу на мушкарце, са просечном преваленцијом од 14% код жена и 
12% код мушкараца. Оно што забрињава је да је број жена на дија-
лизи нижи него број мушкараца. Постоје најмање три разлога: хро-
нична бубрежна болест спорије напредује код жена у поређењу 
са мушкарцима, постојање психо-социјалноекономских баријера 
као што је нижи ниво освешћености код жена је разлог зашто жене 
уопште не започињу или касније започињу дијализу, као и постојање 
неједнакости у коришћењу здравствене заштите у једном броју зе-
маља. Такође, постоји неједнака дистрибуција у коришћењу поступ-
ка трансплантације бубрега посматрано према полу, пре свега због 
постојања социјалних, културалних и психолошких фактора. Наиме, 
чак и у земљама где постоји једнак приступ у коришћењу поступка 
трансплантације бубрега посматрано према полу, жене чешће дони-
рају бубреге, али у мањем проценту користе ову могућност лечења. 
Све наведено указује на јасну потребу заговарања за једнак приступ 
у коришћењу здравствене заштите тамо где постоји низак ниво ос-
вешћености и знања међу женском популацијом.

Болести бубрега и трудноћа
Хроничне болести бубрега се сматрају фактором ризика за не-

гативан исход трудноће и смањену плодност. Жене које имају хро-
ничну болест бубрега имају повећан ризик за настанак компликација 
у трудноћи. Наиме, жене са одмаклим обликом хроничне бубреж-

не болести чешће имају хипертензивне кризе, а постоји могућност 
и превременог рођења детета. Иако постојање бубрежних болести 
смањује плодност код жене, до трудноће може доћи иако је жена 
на дијализи. Уколико је жена на дијализи, неопходно је примени-
ти интензиван дијализни третман, намењеним женама генератив-
ног периода.

Код успешно спроведене трансплантације, плодност жене 
може бити обновљена, а шансе за успешну и здраву трудноћу и по-
рођај повећане. Међутим, пошто су у овој циљној групи примеће-
не чешће компликације у трудноћи него у општој популацији, не-
опходно је да таква особа прође саветовање о преконцепцијској 
припреми, као и да се прати током трудноће, као и у периоду након 
порођаја. С тим у вези намеће се чињеница да трудноћа може бити 
значајан период за рану дијагнозу хроничне бубрежне болести и 
планирање родно сензитивних терапијских поступака. С друге стра-
не, компликације везане за трудноћу повећавају ризик од настанка 
бубрежних болести, као што су: прееклампсија, септични абортус и 
постпорођајно крварење. Ове компликације представљају водеће 
узроке акутног оштећења бубрега код младих жена и могу указати 
на појаву хроничне бубрежне болести у будућности. Терет ових ком-
пликација у току трудноће је посебно висок за жене у земљама у раз-
воју, због постојања недовољног приступа универзалној и право-
временој пренаталној здравственој заштити, неадекватног вођења 
трудноће код жена са прееклампсијом и недостатка доступности 
дијализе за тешке облике акутног оштећења бубрега. Све поменуте 
чињенице указују на потребу подизања нивоа свести, благовреме-
но постављање дијагнозе и адекватно вођење трудноће код жена са 
хроничном болешћу бубрега. 

ззЈз “тимок” зајечар
Одсек за промоцију здравља

текст преузет са сајта Института за јавно здравље србије
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ОпРЕмА зА 100 фИскултуРНИх 
сАлА у сРБИЈИ

кОНЦЕРт НИНЕ БАДРИћ 
у кЊАЖЕВЦу

ДОгАЂАЈ

БОР - Министар омладине и спорта, Вања Удовичић посетио је про-
шле недеље општину Бор, по други пут у протеклих месец дана. Министар 
је са председником општине Александром Миликићем, његовим сарадни-
цима и представницима РТБ-а Бор обишао Основну школу „3. октобар“, којој 
је уручио нову опрему за фискултурну салу у склопу акције „Опрема за 100 
фискултурних сала у Србији“ коју спроводи ово министарство.

-Доста тога је пре 32 дана речено да ће се урадити у општини Бор, не 
само када је реч о спортској инфраструктури, већ и о омладинској полити-
ци. Имао сам прилику да обиђем завршетак радова, тј. могу рећи, „шмин-
кање“ омладинског клуба, који је заиста био једна лоша слика омладинске 
политике Бора, а данас када сам отишао било ми је заиста пуно срце. Пре 
30 дана смо били пред вратима јако лошег објекта где смо најавили ње-
гово реновирање, а данас, када одете, видите зграду која задовољава све 
потребе омладинског сектора и показује на који начин председник, његов 
тим, али и сви грађани гледају на омладинску политику. Најавили смо пре 
30 дана да нам је главни циљ да у наредном периоду побољшамо услове 
младих на територији општине Бор и то како млади проводе своје слободно 
време. Сређивање омладинског клуба је само једна у низу акција које смо 
најавили и коју завршавамо, где показујемо да са речи прелазимо на дела 
и показујемо конкретне резултате. У циљу свега тога настављамо акцију 
донирања спортске опреме и реквизита у 15% фискултурних сала широм 
Србије. Жеља нам је да те сале добију нову опрему и реквизите, где ћемо 
у једном делу обновити изглед саме фискултурне сале, мотивисати про-
фесора физичког васпитања да има најквалитетнију и најмодернију спор-
тску опрему, да побољшамо квалитет часа, а онда да децу мотивишемо да 
спорт буде њихов начин културе, васпитања и избор ка здравијој нацији - 
рекао је министар Удовичић.

О планираним активностима у општини Бор, министар је најавио ин-
вестиције у спољне базене, као и фискултурну салу у Злоту.

- Најавили смо постављање расвете на спортским базенима, за шта 
чекамо мало боље временске услове да то завршимо, а у селу Злот ће се 
опремити фискултурна сала и тиме желимо да подстакнемо младе људе да 
спорт буде њихов избор - истакао је Удовичић.

Председник општине Бор, Александар Миликић, нагласио је важност 
развоја спорта и омладинске политике.

-Здраво друштво мора да се базира на спорту и показало се, ево и на 
примеру министра, да су сви спортисти велики људи. Интерес локалне са-
моуправе јесте да спорт водимо на високом нивоу, а инвестиција у спорт је 
инвестиција у будућност. Поред директне инвестиције у развој спорта, кроз 
финансирање и суфинансирање клубова у износу од 45 милиона динара, 
предвидели смо да школство подигнемо на виши ниво. Инвестираћемо и 

уредити све школе које су преостале да се среде у 2018.години, као и фис-
културне сале и све објекте где се млади људи баве спортом. У 2018.годи-
ни смо бацили акценат на сређивање отворених терена и безбедност деце 
и то је заиста приоритет, јер свако дете које се данас нађе на терену је су-
тра потенцијални шампион, који ће представљати општину Бор као што то 
данас ради Бобана Величковић, али и сви они који су у елити и врху света 
и Србије - рекао је Миликић.

РТБ Бор је донирао средства за уређење фискултурне сале ове школе.
- Ми смо окречили салу и поставили мреже и то је само почетак једне 

лепе акције сређивања свих спортских сала у школама на територији наше 
општине. Позивам све да учествују у овој акцији, па да у наредном перио-
ду урадимо и паркет у овој школи, а сигуран сам да ће ова деца, која израс-
тају у здраве, младе и паметне људе, то знати да цене-додао је, том прили-
ком, Небојша Виденовић, директор Рудника бакра Бор.

 Текст и фото преузет са сајта општине Бор

кЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је осмог марта одржан концерт Нине Ба-
дрић. Хрватску поп диву је дочекала велика дворана Дома културе испуње-
на до последњег места, публика која наизуст зна и њене хитове и мало мање 
познате песме и срдачност којој се, по сопственом признању није надала 
на истоку Србије. 

Књажевчанке и њима драги мушкарци, дан женске равноравности 

провели су на концерту Нине Бадрић, која је „на сцену” изашла са широким 
осмехом на лицу, а онда је показала зашто је један од најцењенијих жен-
ских вокала у нашем региону. 

‘’Први пут у Књажевцу и у овим крајевима...Након свих ових година...
Наступала сам у Београду, Новом Саду, Зрењанину, Суботици и ту је почетак 
и крај...Све се посложило (и небо) да коначно кренем. Публика је била нај-
бољи дио вечери. У једном тренутку сам помислила да то пјева неки збор...
било је фантастично,’’ казала је Нина након концерта. 

Чврсто верује да жене, јединствене и сложне, могу ову планету учи-
нити бољим местом за живот. Осмомартовске поклоне до сада је добијала 
само од мајке. Срдачни Књажевчани, предвођени својим првим човеком, 
постарали су се да таква традиција буде прекинута. 

Вођена васпитањем које носи из куће, Нина Бадрић није пропустила 
да са девојкама, које сањају о светлима позорнице, подели своје искуство: 

‘’Одгајана сам да будем достојанствена. Увек су ми родитељи гово-
рили: ‘’Вода све може опрати, али прљав образ никада’’. Многи су почели 
своју каријеру на вањштини, обнаженим грудима, цицама, гузици...Ако је 
то неки пут одгоја дјетета... Моји глазбени идоли су Јосипа Лисац, Габи Но-
вак, Витни Хјустон ...’’

Концерту Нине Бадрић, како процењују организатори, присуствова-
ло је око седам стотина Књажевчана. Врхунски глас и размена емоција били 
су довољни да многи од њих пожеле да ову лепу жену још једном виде у 
Књажевцу. Љ.П.

министар омладине и спорта Вања удовичић у посети Бору

поводом Дана жена


