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Одржана четврта седница Скупштине општине Неготин

Одржана седница СО Мајданпек

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ 
ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У 

СТОЧАРСТВУ И ВОЋАРСТВУ МИЈУЦИЋ НОВИ В.Д. 
ДИРЕКТОРА ЈКП „БАДЊЕВО“

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
23 МИЛИОНА ДИНАРА

МАЈДАНПЕК - На једном од, вероватно, најкраћих заседања у овом манда-
ту, одборници локалног парламента у Мајданпеку су прошлог петка усвојили Про-
грам мера подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја 
општине за ову годину, као и пар одлука од значаја за рад и пословање појединих 
јавних предузећа. 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне и политике рурал-
ног развоја општине, која представља наставак пре пар година започете политике 
несмањених улагања у ову област, предвиђа инвестиционе подстицаје са циљем 
унапређења конкурентности, повећања продуктивности и ефикасности произ-
водње, те модернизације и примене стандарда квалитетне и безбедне хране. Укуп-
но опредељена средства од 23 милиона динара ове године ће поред осталог бити 
уложена и у санацију некатегорисаних путева, пољопривредна удружења и основ-
не одгајивачке организације. Ту су субвенције и подстицаји, регрес за вештачко 
осемењавање, али и инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинста-
ва, набавку нове и половне опреме, матична стада и слично. Изменама оснивачких 
аката Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек ће делокруг 
свог рада свести на део општине до Рудне Главе и Црнајке, док ће послови везани 
за шире подручје Доњег Милановца и околине бити у надлежности ЈКП „Доњи Ми-
лановац“. Одборник Драшко Ћетковић је питао да ли су сагледани капацитети и мо-
гућности ЈКП „Доњи Милановац“ за квалитетно обављање свих предвиђених посло-
ва у делу општине од Клокочевца до Бољетина.

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за стамбене услу-

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 69. седница Општинског већа. Разго-
варало се о годишњем програму уређења, заштите и коришћења пољопривредног 
земљишта и конкурсима за субвениције у овчарству, козартву, као и за подизање 
вишегодишњих засада воћа. Општина ће за све заинтересоване организовати 16. 
маја посету Новосадском сајму пољопривреде. 

Нови конкурси, којима ће се из буџетског фонда за развој пољопривреде 
подстицати развој сточасрства и воћарства, били су у фокусу 69. седнице Општин-
ског већа. Конкурси су расписани и пољопривредници на њих треба да се јаве до 
првог, односно до 15. јуна, казао је помоћник председника општине Марко Стоја-
новић: 

‘’Финансираћемо набавку приплодних, уматичених грла оваца и коза од 100 
до 500 хиљада динара. Код вишегодишњих засада, као и сваке године, финансира-
мо 80 одсто од вредности садног материјала, а минимум 80 хиљада динара по газ-
динству. Конкурс за воћасртво траје до првог, а за козарство и овчарство до 15. јуна. 
На следећој седници Већа ћемо расписати конкурс за набавку опреме за отварање 
мини кланица, мини сирана, за набавку опреме у пчеларству и за заснивање заса-
да под медоносним биљем’’.

Општина Књажевац организоваће ове године бесплатан превоз за све за-
интересоване Књажевчане, који желе да посете Новосадски сајам пољопривреде.

‘’Организовали смо, као и сваке године посету Сајму пољопривреде. Аутобус 
(један, два, три, колико буде интересовања), полази 16. маја у 2:30 ујутру, а пријављи-
вање је у Агенцији за развој Књажевца,’’ нагласио је Стојановић. 

Конкурси за субвениционисање пољопривредне производње биће објавље-
ни на званичним сајтовима општине Књажевац и Агениције за развој Књажевца, где 
се може добити и подршка за припрему конкурсне документације. Љ.П.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

НЕГОТИН - Драган Мијуцић, дипломирани економиста нови је вршилац дуж-
ности директора Јавног комуналног предузећа „Бадњево“, уместо Голуба Рајића, 
који је 3.маја председнику локалног парламента, у писаној форми, мр Милану Уру-
ковићу, поднео оставку на ту функцију. Ова одлука је усвојена већином гласова од-
борника владајуће коалиције. Драган Мијуцић, досадашњи извршни директор ЈКП 
„Бадњево“, функцију вршиоца дужности директора обављаће до спровођења кон-
курса и избора директора по конкурсу, а најдуже до једне године.

На четвртој редовној седници локалног парламента, којој је присуствовало 
40 од 45 одборника, већином гласова усвојена је Одлука о максималном броју за-
послених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017. коју је Ми-
нистарство за државну управу и локалну самоуправу утврдило на 460. 

Протоколарно и без дискусије усвојене су и одлуке о улицама, локалним и 
некатегорисаним путевима, о престанку функција делова пута, о измени плана гене-
ралне регулације за насеље Прахово, затим одлуке о прибављању непокретности у 
јавну својину општине непосредном погодбом, допуна одлуке о локалним комунал-
ним таксама и одлуке о именовању чланова Управног одбора у Предшколској уста-
нови „Пчелица“ и Школских одбора у Техничкој и школама у Јабуковцу и Кобишници.

Усвојено је решење о усвајању почетног ликвидационог биланса Завода за 
урбанистичко планирање и пројекте. Иначе, у Заводу је ликвидациони поступак по-
кренут новембра прошле године. Како закон прописује да ликвидациони управник 
у року од 30 дана од дана почетка ликвидације састави почетни ликвидациони би-
ланс, што је и учињено, одборници су за ову одлуку дали зелено светло. Решење о 
усвајању почетног ликвидационог биланса за овај некадашњи општински колектив 
садржи, између осталог листу пријављених потраживања, признатих и оспорених. 
Имовина друштва је, иначе, довољна за намирење поверилаца.

 С.М.Ј.

ге Мајданпек које су овом приликом усвојене, биле су повод за одређене критике 
на досадашњи рад, али и да се чују одговори друге стране. 

Предлог одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено пословним 
зградама био је прилика да се подсети да је поред добрих одлука потребно и да се 
створе услови за њихову примену и у том контексту одлуке ове Скупштине о усло-
вима за држање и заштиту домаћих животиња у Мајданпеку и Доњем Милановцу, 
на коју је подсетио одборник Драган Манојловић који је у оквиру одборничких пи-
тања затражио преиспитивање одлуке по којој се власницима локала који нису у 
функцији наплаћују услуге воде и изношења смећа. Драшко Ћетковић је поставио 
више питања, шта је са изградњом - доградњом зграде административне управе у 
Доњем Милановцу, зашто не ради Завичајни музеј, зашто пропада марина у коју је 
уложено 300 хиљада евра.  И.Ћ.
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ОПШТИНА БОР ДОБИЈА НОВОГ ПРАВОБРАНИОЦА

Пола века успешне сарадње

ДЕЛЕГАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И БЕЛОГРАДЧИКА 
У АМБАСАДИ БУГАРСКЕ

Општина Кладово и НСЗ расписали два јавна позива

ЛАКШЕ ДО РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

Одржана седница Општинског већа у Бору

БОР - Општинско веће општине Бор је на овонедељној седници предложило 
Милену Стројић, досадашњу начелницу одељења локалне пореске администрације 
за новог општинског правобраниоца, с обзиром да је предходном јавном правобра-
ниоцу Боси Јанаћковић мандат истекао још 2012. године. Чланови Општинског већа 
усвојили су и предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Тури-
стичке организације општине “Бор“, тако да ће уместо Мирјане Марић, ту функцију 
обављати Маја Бакоч. Важна тачка која се нашла на четвртој седници већа је и пред-
лог одлуке о прихватању закључка Владе Републике Србије, по којој се акције “Цен-
троистока“ преносе на општину Бор. По речима надлежних из општинске управе 
општине Бор, локална самоуправа ће са досадашњих 23 одсто акција, бити већин-
ски власник са око 80 одсто акција. Слободан Баџа, секретар Скупштине општине 
Бор, појаснио је да је држава на општину Бор пренела само акције, а да је имовина 
и даље у њеном власништву и да се треба радити на томе да се пренесе и имовина.

– Управо и јесте идеја да се прво пренесу акције и ми постанемо већински 
акционарски власник “Центроистока“, како бисмо могли да доносимо одлуке и пре-
ма држави и министарству које управља тиме и како бисмо касније могли да рас-
петљамо све оно што је запетљано, а то је да су најбоље локације продате бут зашто 
и да је новац на врло чудан начин потрошен за зараде, као што се ради нажалост 
тамо где не постоји власник. Управо смо на овај начин стопирали такав процес. На 
првом месту ћемо решити проблем градске пијаце. Знамо да је дуговање „Центро-

КЊАЖЕВАЦ - Књажевац и Белоградчик били су гости на пријему, који је 
поводом Дана Европе и 50 година побратимства две општине, приређен у Амба-
сади Бугарске у Београду. Пријему су присуствовали Његова екселенција амбаса-
дор Радко Влајков, председник СО Књажевац Миодраг Ивковић и кмет Белоград-
чика Борис Николов. 

Два града, која већ пола века повезују нити сарадње, пријатељства и брат-
ства, су пример како треба да се одвија сарадња људи и држава на Балкану, казао 
је Његова екселенција Радко Влајков, амбасадор Бугарске у Србији.

‘’Активно и већ 50 година општине Књажевац и Белоградчик пример су како 
треба да сарађују две суседне општине. Руководства се мењању, али остају грађа-
ни, блискост Бугара и Срба. Велики допрнос сарадњи било би отварање граничног 
прелаза између две државе. Имао сам могућност да пре два месеца разговарам са 
руководствима Белоградчика и Књажевца. Детаљно смо разговарали и направи-
ли предлог како да се те активности убрзају. Гранични прелаз има вишеструки зна-
чај. Он пружа могућности за бржи развој туризма, трговине, економије. Моја врата 
су отворена, а представници Књажевца и Белоградчика разговарали су и са госпо-
дином Ћургузом, амбасадором Србије у Софији. Свако ће са своје стране покуша-
ти да то убрза. Упознат сам и са регијом на којој треба да се налази гранични пре-
лаз, који ће много значити и људима и за односе Бугарске и Србије. Уверен сам да 
ће се то догодити за време мог мандата’’, нагласио је Влајков. 

За Књажевац и Белоградчик је изузетно важно што у својим настојањима за 
отварање граничног прелаза на Кадибогазу имају подршку амбасадора у Београ-
ду и Софији. Борис Николов, кмет Белоградчика и Миодраг Ивковић, председник 
СО Књажевац истичу да би он био од великог значаја за развој економије, туризма, 
успостављање нових културних веза.

‘’Зaдовољство је наћи се на овом месту. Желим да изразим захвалност на 
подршци амбасадору Влајкову, који је са нама разговарао о сарадњи Књажевца и 
Белоградчика, о лепим стварима које су се догодиле у протеклих педесет година, 
али и о проблемима. Он има добре намере и труди се да нам помогне у даљој са-
радњи, у развитку две општине, у отварању граничног прелаза. Делимо мишљење 
да је тај прелаз потребан како би се што више приближила наша два народа и ство-
рили услови за економску сарадњу’’, казао је мр Миодраг Ивковић, председник СО 
Књажевац.

‘’Захвалан сам амбасадору Влајкову што нам је дао прилику да заједно са ко-
легама из Књажевца будемо овде на овај празник Уједињене Европе. Неко га праз-
нује и као Дан победе, што је исто важно, разуме се. Обележавамо 50 година служ-
беног почетка наших односа. Важно је рећи да је први сабор организован још 1925. 
године на граници која спаја села Салаш и Ново Корито. Десетине хиљада посети-
лаца из обе земље, показује колико је то важно и ми смо свих ових година, неза-

КЛАДОВО - Општина Кладово и Национална служба за запошљавање 
расписали су Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018. години и Јавни по-
зив послодавцима за реализацију програма Стручна пракса у 2018. години. По 
позиву за запошљава теже запошљивих лица субвенције у једнократном износу 
од 200.000 динара одобравају се послодавцима из приватног сектора који желе 
да запосле лице старије од 50 година, младе до 30. године, Роме,особе са инва-
лидитетом, жртве породичног насиља, радно способне кориснике новчане со-
цијалне помоћи и дугорочно незапослене.

Средства за субвенцију запошљавања тих категорија незапослених лица 
у буџету општине Кладово су планирана у износу од 2 милиона динара. Посло-
давац са незапосленим лицем закључује Уговор о раду у трајању од најмање 12 
месеци. Стручна пракса је програм за стручно оспособљавање незапослених 
лица за самосталан рад у струци ради обављања приправничког стажа, однос-
но за стицање услова за полагање стручног испита.

Кроз тај програм општина Кладово 12 месеци финансира незапосле-
на лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекли 
ниво образовања. Месечна надокнада износи 12.000 динара за лица са средњим, 
14.000 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 
16.000 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем. За 
ту намену из општинске касе у овој години опредељено је 2 милиона динара.

Јавни позив је отворен до утрошка планираних средстава, а најкасније 
до 30. новембра 2018. године. М.Р.

висно од руководстава која су се мењала, покушавали да га развијамо, а отварање 
граничног прелаза је интерес грађана. Обратили смо се нашим амбасадорима у Бе-
ограду и Софији, како би прелаз био што скорије отворен. То је важно за наша два 
региона. Ми живимо, на жалост, у најсиромашнијим деловима Србије и Бугарске, 
тако да је тај гранични прелаз неопходан за наш бржи економски развој’’, рекао је 
Борис Николов, кмет Белоградчика. 

Амбасадор Влајков каже да је европска будућност Западног Балкана, па тиме 
и Србије била у фокусу бугарског председавања Европском унијом: 

‘’Сматрам да је Бугарска показала своје искрено уверење да је Србији место 
у Европској унији. И пре председавања Европском унијом ми смо успели да убеди-
мо наше партнере, државе чланице, да треба да се јасно о конкретно да перспек-
тива Србији и земљама Западног Балкана. Основни приоритет бугарског председ-
вања је проширење Европске уније и повезаност Западног Балкана са земљама ЕУ. 
Задовољни смо оним што смо урадили. Шестог фебруара је објављена стратегија 
за проширење, датум ка ком смо усмерени је 2025. година. Очекујемо да ће Србија 
успети да оствари неопходне реформе и испуни критеријуме за чланство и да бу-
демо заједно у европској породици. Ја сам у сталном контакту са председником Ву-
чићем, премијерком Брнабић, минситрима у Влади Србије и видим њихову реше-
ност да воде Србију тим путем.’’

На пријему у резиденицији бугарског амбасадора, гости су били у прилици 
да дегустирају вина Винарије ‘’Јовић’’ из Потркања, као и вина бугарских произвођа-
ча. Музички тон изузетно пријатном поподневу дале су чланице гудачког квартета 
Симфонијете Видин. Пола века братимљена Белоградчика и Књажевца на свој на-
чин представио је и сликар Дарко Динић, платном под називом ‘’Два места – један 
поглед’’. Љ.П.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

истока“ око сто милиона динара, али исто тако знамо и да је вредност капитала не-
колико пута већа, тако да општина Бор неће изгубити ништа добијањем акција -сма-
тра Александар Миликић,председник општине Бор.

Чланови Општинског већа усвојили су и предлоге програма рада Дома 
здравља, Центра за социјални рад и Туристичке организације општине “Бор“ за 
2018. годину.

Сви предлози одлука које је усвојило Општинско веће наћи ће се на днев-
ном реду наредне седнице Скупштине општине Бор, која је заказана за понедељек 
21. мај. М.М.
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УРУЧЕНА НАЈВИША 
ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА

ЖУКОВ: РУСИЈА И СРБИЈА 
УВЕК НА ИСТОЈ СТРАНИ

Обележен 12. мај – Дан Општине Неготин

У Кладову обележен 9. мај, 
Међународни Дан победе над фашизмом

НЕГОТИН - Поводом 12.маја, Дана општине Неготин, у спомен на дан када 
је овај крај Србије, 1833. ослобођен од турског феудализма, локална самоуправа 
је на свечаној седници за постигнуте резултате у 2017. доделила и традиционал-
на признања.

Мајске повеље и новчану награду у висини од 47.819 динара за резултате 
остварене у разним областима образовања, добио је Давид Сурдановић, ученик 
трећег разреда Средње музичке школе на одсецима музички извођач-трубач и на 
одсеку за соло певање за остварене резултате на републичким и међународним 
смотрама, али и Хелена Шћопуловић, ученица Неготинске гимназије, која је прошле 
године освојила прву награду на републичком такмичењу из српског језика и књи-
ижевности, као и Ања Павловић, ученица Основне школе “Вера Радосављевић”, за 
освојене награде на окружним и републичким такмичењима из историје, српског 
језика, биологије, хемије, физике и познавања граматике.

Мајска повеља припала је и Николи Прстићу, сада студенту Универзитета у 
Бечу, који је 2017. освојио друго место на републичком такмичењу у немачком је-
зику, као и Петру Видићу, прваку Србије у стоном тенису, освајачу низа значајних 
титула и признања у овом спорту. Награде су у име награђених младих талената 
примили Душан Прстић, односно Данијела Видић, родитељи награђених ученика.

КЛАДОВО - Свечаном седницом Општинског удружења СУБНОР-а у Кладо-
ву је обележен 9. мај Међународни Дан победе над фашизмом у Другом светском 
рату и 70 година од оснивања борачке организације.

- Наша је обавеза да на млађе генерације пренесемо сећање на оне који су 
животе положили за победу над фашизмом и слободу отаџбине - поручио је пред-
седник СУБНОР-а Небојша Стојановић.

На свечаној седници јубиларне повеље добило је шест појединаца, док су 
22 признања СУБНОР-а отишле у руке заслужних појединаца и колектива. После 
седнице борачке органзације у дунавском насељу Вајуга на месту на којем су се 22. 
септембра 1944. године среле јединице трећег Украјинског корпуса Црвене армије 
и Српске девете ударне бригаде на споменик цвеће и венце су положили Алексеј 
Жуков први секретар руске амбасаде у Београду, делегације које су предводили 
Славиша Туфајевић, председник СО Кладово и Небојша Стојановић, председник 
СУБНОР-а, представници Компаније “Силовије машини” и поштоваоци дела хра-
брих ратника.

- Те далеке 1944. године, заједничким снагама црвеноармејаца и српске 
војске, кренуло се у борбу за слободу Србије, тадашње Југославије и Европе. Про-
менама политичког система не треба да се одричемо правих вредности и него-
вања традиције, јер историју не можемо да мењамо - истакао је Славиша Туфаје-
вић, председник СО Кладово.

- Комеморација код споменика на обали Дунава била је ново подсећање да 
су Срби и Руси одувек били на истој страни, казао је Алексеј Жуков, први секретар 
амбасаде Русије у Србији и поручио да је поносан што је био у прилици да се нађе 
на месту које представља део бурне прошлости два народа.

На дан из ратне прошлости путнике намернике подсећа садржина текста на 
споменику пирамидалног облика на којем је написано „Овде на обали Дунава 22. 
септембра 1944. године почела су садејства Народноослободилачке војске Југосла-
вије и Совјетске Црвене армије у завршним биткама против фашистичког агресора“.  
Дан победе над фашизмом у Другом Светском рату у Кладову обележен је и пола-
гањем цвећа на спомен обележја подигнута у спомен на страдале у Великом, у Дру-
гом светском рату и у ратовима деведесетих година прошлог века.

 М.Р.

-Ми представници актуелне власти чинимо све да и у овим економски теш-
ким временима, на часним принципима које нам налаже традиција и бурна историја 
неготинска наставимо тековине славних предака и општину водимо у европском и 
слободарском духу. На то нас обавезују сени наших великана, али и жеље и очеки-
вања младих нараштаја који имају чврсту намеру да своју будућност вежу управо 
за општину Неготин - рекао је мр Милан Уруковић, председник Скупштине општи-
не Неготин.

Мајске награде, које уз диплому предвиђају и новчана средства у висини од 
95.638 динара, уручене су: Уметничкој школи “Стеван Мокрањац”, Добровољном ва-
трогасном друштву Јабуковац, Културно уметничком удружењу грађана Уровице, 
Стефану Марковићу, потпоручнику Војске Србије и Спасоју Булбићу, оснивачу КУД 
“Воја Чурић” из Кобишнице.

-Радује ме што смо озбиљним радом и субвенцијама постали најбоља општи-
на у производњи меда у региону. То је игра коју смо добро разумели и савладали. 
Политиком субвенционисања виноградарима и винарима обезбеђујемо простор за 
напредак, пружајући једнаку подршку производњи и промоцији, а све у циљу по-
стизања доброг резултата - истакао је Владимир Величковић, председник општи-
не Неготин.

Плакете општине Неготин уручене су др Радивоју Петрикићу, адвокату у Бечу 
за помоћ родном крају и његову промоцију и Тамари Грујић, аутору и продуценту 
серијала “С Тамаром у акцији” за ширење хуманизма.

Свечану седницу поводом Дана општине увеличао је Хор Уметничке школе 
под управом Ружице Рајковић, квартет ове школе, Александар Иванов, ученик Не-
готинске гимназије, Филип Стојисављевић, ученик ОШ “Вук Караџић”, победник ли-
терарног конкурса поводом Дана општине, Спасоје Булбић на фрули и фолклорна 
група КУД “Прераст” из Штубика. С.М.Ј.
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ДЕЦА СУ УКРАС 
КЊАЖЕВЦА

СОКОБАЊА 
ЛИДЕР У ТУРИЗМУ

НАЈБОЉА СУ 
ВИНА ИЗ КРАЈИНЕ

„МОЛИТВА ПОД МИЏОРОМ’’ 
МЕЂУ „99 НАЈБОЉИХ ИЗ СРБИЈЕ’’

ДРУШТВО

Обележен Дан Предшколске установе „Бајка’’

Завршен 9. Туристички форум на Палићу

Одржан 13. Међународни сајам меда и вина у Неготину

Ђурђевдански сусрети у Балта Бериловцу

КЊАЖЕВАЦ - У селу Балта Бериловац, на капији Старе планине, у књаже-
вачкој општини, у суботу, 12. маја, одржан је други део манифестације ‘’Молитва 
под Миџором’’. Учестовали су чувари старих заната, традиционалне кухиње, са-
купљачи лековитог биља. У културно – уметничком програму учествовали су ор-
кестри и солисти, фолклорни ансамбли, а специјална гошћа ове године била је Је-
лена Томашевић.

Позивом врховног чобанина, почели су Ђурђевдански сусрети, 19. по реду. 
Преко три стотине учесника, на стотине гостију, окупило се у дворишту учитељ Јо-
вине школе у Балта Бериловцу, на капији Старе планине, а речи добродошлице упу-
тио им је председник СО Књажевац,Миодраг Ивковић.

‘’Окупили смо се да видимо шта се дешавало у периоду иза нас, какви су 
били обичаји у овом крају, како су живели наши преци. На оваквим скуповима ми 
поштујемо наше корене, јер морамо да знамо одакле смо, ко смо, какви су нам били 
обичаји’’, рекао је Ивковић.

Пажњу посетилаца највише су привлачили бројни штандови са укусним, 
традиционалним специјалитетима. По правилу, из котлића је најбрже нестајао бел-
муж. Домаћице су демонстрилале своју умешност и када је у питању јагњећа чорба.

И док се на једној страни уживало у укусима, деца су се такмичила у чобан-
ским играма, а на позорници су се смењивали учесници уметничког програма – од 
најмлађих, преко најстаријих, од гајдара, до трубача, од солиста, до фолклориста и 
коначно Јелене Томашевић, чији се бисерни глас разлегао планином.

‘’Они који прате мој рад знају колико волим изворну музику и традицију. 
Тиме се бавим од малена’’, рекла је певачица Јелена Томашевић.

Под покровоитељством општине, ‘’Молитву под Миџором’’ организовала је 
Туристичка организација Књажевца.

‘’Морам да споменем да је ‘’Молитва’’ недавно добила награду ‘’99 најбољих 
из Србије’’, што је још једна додатна обавеза да је чувамо као такву, јер то препознају 
и остали’’, сматра Бобан Марковић, директор Туристичке организације.

Мајска киша, нераздвојни пратилац ове манифестације, пала је баш током 
уручења награда за најбољи сир, најлепшу трпезу, најукусније чобрбе и белмуж, 
најлепше сувенире, лековито биље и старе занате. Организатори, уверени да је ‘’Мо-
литва’’ и ове године испунила очекивања, већ размишљају о наредној, јубиларној 20.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

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

НЕГОТИН - Мерлот из 2011. „Танића Пимнице“ из Тамнича, најбоље је оцење-
но вино 13. Сајма меда и вина у Неготину. Стручни жири на челу са др Александром 
Петровићем, нашим уваженим енологом, овом вину Дејана Плавшића доделио је 
оцену 18,96. 

Винарија “Подрум Миливојевић 1972” власника Небојше Миливојевића 
тријумфовала је у категорији белих вина. Златном медаљом и оценом 18,70 оцењен 
је Миливојевићев прошлогодишњи Шардоне, а са 18,28 и његов Рајнски ризлинг из 
2017. Миливојевићу је припала награда и за најбољи розе, такође прошлогодишњи, 
који је оцењен са 18,20 поена.

Најбоље десертно вино направио је Драган Недељковић, власник винарије 
„Топ Винарис“ из Речке чија је црна тамњаника оцењена са 18,30 поена. Ниједно 
ароматизовано вино није имало оцене за златну медаљу, па је у категорији слат-
ких и ароматизованих вина прво место и сребрна медаља припала Винарији „Рав-
ница“ из Инђије, власника Александра Ковачевића, за Бермет из 2016. који је до-
био оцену 17.80. 

Овогодишњи Међународни сајам меда и вина окупио је највећи број винара 
до сада. Своја вина, укупно 126 узорака су за оцењивање дало 36 винарија. Златну 
медаљу за квалитет освојило је 31 вино, сребрну 26, а бронзану 25 вина.

С.М.Ј.

СОКОБАЊА - Девети Туристички форум у организацији Туристичке орга-
низације Србије, Туристичке организације Суботице и “Елит Палића”, одржан је од 
9. до 13. маја на Палићком језеру, а тема овогодишњег форума била је „Креирање, 
развој и промоција туристичких производа Србије“. 

Општина Сокобања као прошлогодишњи домаћин форума и ове године је 
узела учешће на овој туристичкој смотри, а која је по избору Туристичке органи-
зације Србије за домаћина одабрала Палић, прелепу дестинацију на северу наше 
земље. 

На форуму су, поред представника локалних туристичких организација, при-
суствовали и представници Туристичке организације Србије, регионалних тури-
стичких организација , представници министарства трговине, туризма и телеко-
муникација на челу са министром Расимом Љајићем, који је и отворио овај скуп. 

-Ово је била прилика, не само да присуствујемо и учествујемо на едукатив-
ним радионицама, већ и да разменимо искуства и идентификујемо различите про-
блеме и са представницима ресорног министарства и Туристичком организацијом 
Србије пронађемо начин за разрешење тих проблема-каже Љубинко Миленковић, 
директор Туристичке организације Сокобања.

Да Сокобања има шта да понуди туристима показују и подаци да је до сада 
од 52 хиљаде ваучера највећи број посетиоца изабрао да проведе свој одмор упра-
во у Сокобањи, Врњачкој, Пролом и Луковској бањи као и на Златибору.

-Искористили смо прилику да договоримо посету државног секретара Со-
кобањи која ће се десити већ почетком јуна месеца. Том приликом ћемо органи-
зовати састанак са представницима туристичких организација Зајечарског и Ни-
шавског округа на коме ћемо разговарати о формирању Туристичке организације 
источне, или југоисточне Србије-додаје Миленковић. 

Наредни, јубиларни десети, туристички форум биће одржан наредне годи-
не у Бањи Ковиљачи. М.Б.

КЊАЖЕВАЦ - Дан Предшколске установе ‘’Бајка’’ обележен је, као и сваке 
године, фасцинантном приредбом у којој је учествовало преко 170 девојчица и де-
чака из свих књажевачких вртића.

Дечаци и девојчице из Предшколске установе ‘’Бајка’’ у Књажевцу и ове го-
дине потпуно су оставили без текста маме и тате, баке и деке и сву родбину, нови-
наре, а бога ми и локалну валаст, својим ентузијазмом, шармом и енергијом и ле-
потом. Оно што су васпитачице и васпитачи замислили, они су преточили у сценски 
израз. И све је било посебно и уверљиво, било да се радило о твисту и повратку у 
шездесете, корацима народних кола, или о путовању у подводни свет.

Предшколска установа ‘’Бајка’’ припрема се за нову школску годину у којој 
ће системом ове врсте образовања бити обухваћена сва деца из Књажевца и Калне.

Малишани су, поводом Дана ‘’Бајке’’ добили заслужена признања за своје 
учешће у програмима који подстичу креативност и таленат деце.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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Д О О   Б О Р Т Р А В Е Л   БОР
Преглед полазака аутобуса на градским линијама од 19.03.2018 до 31.05.2018 године

Линија: Болница - Б.Бухе - Бор II
Поласци са Болнице: 06:00, 07:00, 08:00, 10:30, 11:40, 12:40, 13:00, 13:30, 15:05, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30, 23:05.

радним данима у току школске године не саобраћа полазак у: 20:30.
радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 07:00, 13:00, 17:40, 20:30.

суботом, недељом и празницима не саобраћају поласци: 07:00, 11:40, 13:00, 19:30.
Поласци из Бор-а II: 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:10, 13:05, 13:30, 14:00, 15:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

радним данима у току школске године не саобраћа полазак у:  20:00.
радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 07:30, 13:30, 18:00, 20:00.

суботом, недељом и празницима не саобраћају поласци: 07:30, 12:10, 13:30, 19:00.
Линија: Болница - НГЦ - Ново Гробље - Бакарна Жица

Поласци са Болнице: 06:00, 07:05, 08:00, 09:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:05, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:05.
поласци у 21:30 и 23:05 саобраћају до НГЦ-а

Поласци са Бакарне Жице: 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
полазак у 22:07 саобраћа из НГЦ-а
Линија: Т. капија - IV km - Б.Поље

Поласци са Т. капије: 05:50, 06:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:30.
Викендом не саобраћају поласци: 05:50, 12:30, 13:45, 14:45, 18:30.

Радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 05:50, 12:30, 13:45, 17:30, 18:30.
Поласци из Б. Поља: 06:20, 07:20, 10:00, 12:00, 13:20, 14:10, 15:10, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00.

Викендом не саобраћају поласци: 06:20, 13:20, 14:10, 15:10, 19:00.
Радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 06:20, 13:20, 14:10, 18:00, 19:00.

Линија: Т. капија - IV km - Б. Поље - Језеро (чесма)
Поласци са Т. капије: 05:25, 07:30, 10:00, 13:00, 15:15, 17:00, 19:00.

полазак у 17:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.04. до 01.10.
полазак у 19:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.07. до 01.09.
Поласци са Језера (чесма): 06:00, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.
полазак у 18:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.04. до 01.10.
полазак у 20:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.07. до 01.09.

НАПОМЕНА: Поласци у 06:00 са Језера и 15:15 са Т. Капије саобраћају кроз Б. Поље, док остали не саобраћају.
Линија: Бунар - IV km - Техничка школа

Поласци са Бунара: 06:10, 07:10, 08:10, 12:00, 13:10, 14:10, 15:10, 18:00, 19:00, 20,00.
Викендом и у току школских распуста не саобраћају поласци: 13:10, 19:00, 20:00.

Поласци са Техничке школе: 06:45, 07:45, 11:30, 12:40, 13:40, 14:40, 17:30, 18:30, 19:30.
Викендом и у току школских распуста не саобраћају поласци: 12:40, 18:30, 19:30.

Полазак у 05:45 саобраћа са IV км
Линија: Болница - IVkm - Бор II

Поласци са Болнице: 07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 15:05.
Викендом и у току школских распуста не саобраћа полазак у: 10:00.

Поласци из Бор-а II: 06:15, 07:35, 09:00, 10:30, 11:30, 15:35.
Викендом и у току школских распуста не саобраћа полазак у: 10:30.

Преглед полазака аутобуса на приградским линијама од 19.03.2018 до 31.05.2018 године
Линија: Бор - Електроисток - Слатина

Поласци из Бора: 06:10, 07:00, 08:00, 12:15, 13:15, 15:10, 19:10
радним данима у току школских распуста саобраћају поласци: 06:10, 12:15, 15:10.

суботом, недељом и празницима за време школске године и школских распуста ниједан полазак не саобраћа.
Поласци из Слатине: 06:30, 07:20, 08:30, 12:30, 13:30, 15:30, 19:30.

радним данима у току школских распуста саобраћају поласци: 06:30, 12:30, 15:30.
суботом, недељом и празницима за време школске године и школских распуста ниједан полазак не саобраћа.

Линија: Бор - В.Кривељ - Горњане
Поласци из Бора: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

поласци у 06:45, 13:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Поласци из Горњана: 05:00, 08:00, 09:00, 13:15, 14:10.

поласци у 05:00, 08:00 и 14:10 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:00 и 13:15 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:00, 09:00 и 13:15 саобраћају радним данима за време школских распуста
Линија: Бор - В.Кривељ - Мали Кривељ

Поласци из Бора: 06:15, 07:35, 07:45, 12:00, 13:00, 14:15, 15:45.
поласци у 06:15, 07:35, 13:00, 14:15 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Поласци из М.Кривеља: 05:25, 07:00, 08:20, 09:00, 13:25, 13:40, 15:00.
поласци у 05:25, 07:00, 08:20, 13:40 и 15:00 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:25 и 13:25 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста
поласци у 05:25, 09:00 и 13:25 саобраћају радним данима за време школских распуста

Линија: Бор - Сува Река - Метовница ЖС - Метовница
Поласци из Бора: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

поласци у 06:45, 13:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
полазак у 15:45 саобраћа суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Поласци из Метовнице: 05:15, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

поласци у 05:15, 08:00 и 14:00 саобраћају радним данима за време школске године
полазак у 05:15 саобраћа суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:15, 09:00 и 13:15 саобраћају радним данима за време школских распуста
Линија: Бор - Брестовац - Метовница

ОГЛАС
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Поласци из Бора: 06:15, 07:00, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.
поласци у 06:15, 07:00, 13:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Брестовац.
Поласци из Метовнице: 05:15, 07:00, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

поласци у 05:15, 07:00, 08:00 и 14:00 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:15 и 13:15 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:15, 09:00 и 13:15 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Брестовац.

Поласци из Бора до Брестовца: 06:00, 15:10.
поласци у 06:10 и 15:10 саобраћају радним данима за време школске године

Поласци из Брестовца до Бора: 06:20, 15:30.
поласци у 06:30 и 15:30 саобраћају радним данима за време школске године

Линија: Бор - Шарбановац - Јорговановићи - Горњаковићи
Поласци из Бора: 06:15, 07:45, 12:00, 13:30, 15:45.

поласци у 06:15, 13:30 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Поласци у 07:45, 13:30 и 15:45 саобраћају кроз Несторов Поток.

Поласци са Горњаковића: 05:00, 06:45, 08:48, 12:48, 14:40.
поласци у 05:00, 06:45 и 14:40 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:00 и 12:48 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста
поласци у 05:00, 08:48 и 12:48 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Поласци у 05:00, 06:45, 08:48 и 12:48 саобраћају кроз Несторов Поток.
Линија: Бор - Оштрељ - Бучје - Штубељ

Поласци из Бора: 06:00, 07:45, 12:00, 14:25, 15:45.
поласци у 06:00, 07:45, 14:25 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Оштрељ.
Поласци из Штубеља: 05:00, 06:50, 09:00, 13:00, 15:15.

поласци у 05:00, 06:50, 13:00 и 15:15 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:00 и 13:00 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:00, 09:00 и 13:00 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Оштрељ.

Поласци из Бора до Оштреља: 06:45, 13:15, 19:15.
поласци у 06:45 и 13:15 саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у преподневним часовима

полазак у 19:15 саобраћа радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима
Поласци из Оштреља до Бора: 07:20, 13:40, 19:40.

поласци у 07:20 и 13:40 саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у преподневним часовима
полазак у 19:40 саобраћа радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима

Линија: Бор - Д. Б. Река - Лука - Танда
Поласци из Бора: 05:45, 07:30, 11:15, 13:30, 15:45.

поласци у 05:45, 07:30, 13:30 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:30 и 15:45 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:30, 11:15 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.

Поласци из Танде: 05:00, 06:45, 09:00, 12:30, 14:35.
поласци у 05:00, 06:45, 12:30 и 14:35 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:00 и 12:30 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста
поласци у 05:00, 09:00 и 12:30 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.
Поласци из Бора до Краку Црнајке: 12:00, 19:30.

Напомена: поласци саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.

Поласци из Краку Црнајке до Бора: 13:00, 20:30.
Напомена: поласци саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.
Полазак из Бора до Доња Бела Реке: 14:10
Полазак из Доња Беле Реке до Бора: 07:10

поласци у 14:10 и 07:10 саобраћају радним данима за време школске године
Линија: Бор - ВКФ - Злот - Ваља Рнж - Маркотановићи

Поласци из Бора: 06:30, 07:45, 12:00, 14:30, 16:00, 20:00.
полазак у 06:30 саобраћа кроз Смолницу, Злот и до Ваља Рнж-а и Маркотановића радним данима за време школске године

поласци у 12:00, 14:30, 16:00 и 20:00 саобраћају до Злота (новим путем) радним данима за време школске године
поласци у 07:45 и 16:00 саобраћају до Злота (новим путем) суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00, 16:00 и 20:00 саобраћају до Злота (новим путем) радним данима за време школских распуста
Поласци из Маркотановића до Бора: 07:45 и 14:30 саобраћају радним данима за време школске године,

полазак у 14:30 свраћа кроз Смолницу.
поласци из Злота (новим путем) до Бора у 05:45, 07:00, 08:15, 14:45 и 17:00 саобраћају радним данима за време школске године

поласци из Злота (новим путем) до Бора у 05:45 и 13:45 саобраћају суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста
поласци из Злота (новим путем) до Бора у 05:45, 09:10, 13:45 и 17:00 саобраћају радним данима за време школских распуста

Линија: Бор - Брестовачка Бања - Станијевићи
Поласци из Бора: 06:10, 06:45, 07:45, 11:45, 12:45, 16:00.

поласци у 06:45, 12:45 и 16:00 саобраћају до Станијевића радним данима за време школске године
полазак у 06:10 саобраћа до Злота (старим путем) радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 16:00 саобраћају до Станијевића суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 11:45 и 16:00 саобраћају до Станијевића радним данима за време школских распуста

Поласци из Станијевића: 05:00, 07:55, 09:00, 13:00, 14:15.
поласци у 05:00, 07:55 и 14:15 саобраћају радним данима за време школске године

поласци из Злота (старим путем) до Бора у 05:22, 08:30, 14:45 и 15:10 саобраћају радним данима за време школске године
поласци из Станијевића до Бора у 05:00 и 13:00 саобраћају суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста

поласци из Станијевића до Бора у 05:00, 09:00 и 13:00 саобраћају радним данима за време школских распуста

ОГЛАС



БРОЈ 2928

„ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ”

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

У Србији ће се од 14. до 20. маја 2018. обележити XXVIII „Не-
деља здравља уста и зуба”. Ова кампања се обележава у организа-
цији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 
мреже института/завода за јавно здравље и Стоматолошког факул-
тета Универзитета у Београду. Многобројне предшколске установе, 
школе, запослени у просвети, предшколска деца, ученици и њихо-
ви родитељи, као и здравствени радници из служби за стоматолош-
ку здравствену заштиту домова здравља дају велики допринос успе-
ху кампање.

Циљ активности у оквиру ове кампање је информисање и сти-
цање знања у вези са значајем и начинима очувања оралног здравља. 
Остваривање предвиђених активности омогућено је заједничким 
ангажовањем здравствених и образовних установа, уз учешће запо-
слених, ученика и њихових родитеља, медија (штампе, телевизије, 
радија) друштвено-хуманитарних, спортских, рекреативних, култур-
них и других организација и удружења.

Ове године, Недеља здравља уста и зуба се обележава под сло-
ганом „Здрави зуби у здравој породици”. Слоган кампање указује на 
значај породице у формирању здравих стилова живота и активном 
односу према очувању оралног здравља. Слоган је у складу и са ис-
траживањима која показују да су знање и навике родитеља у вези са 
оралном хигијеном повезане са очувањем оралног здравља деце.

У оквиру обележавања Недеље здравља уста и зуба организује 
се и избор ликовних и литерарних радова за децу предшколских 
установа и ученике основних школа на тему „Здрави зуби у здра-
вој породици”, намењен деци предшколског узраста и ученици-

ма основних школа. Најуспешнији радови се бирају на окруж-
ном нивоу у организацији института и завода за јавно здравље и 
достављају Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовано-
вић Батут” који проглашава најбоље радове на републичком ни-
воу. Циљ овог конкурса који се традиционално расписује сваке 
године је да се подстакне здравственоваспитни рад у предшкол-
ским установама и основним школама на тему оралног здравља. 
Најбољи радови биће презентовани на Симпозијуму здравстве-
ног васпитања у стоматологији и биће коришћени за припрему 
здравствено-промотивног материјала у циљу континуиране про-
моције здравља уста и зуба међу општом популацијом.

Опште препоруке за очување оралног здравља
Орално здравље је значајна компонента општег здравља, 

утиче на физичко здравље, али и на говор, самопоуздање, со-
цијалне односе и уопштено на квалитет живота. Фактори ризи-
ка за орална обољења су најчешће и фактори ризика за хро-
ничне незаразне болести, а обољења уста и зуба имају велики 
здравствени, социјални и економски значај па представљају јав-
ноздравствени проблем.

Опште препоруке за очување оралног здравља су:
-Одржавање адекватне хигијене, што подразумева редов-

но прање зуба ујутро и увече, као и после сваког оброка и ко-
ришћење конца за зубе.

-Смањење уноса шећера и избалансирана исхрана
-Коришћење заштитне опреме за спортске активности и 

придржавање прописаних мера безбедности у саобраћају
-Безбедно физичко окружење
-Посете стоматологу ради редовне контроле, уклањање 

зубног каменца од стране стоматолога
-Престанак или смањење конзумирања алкохола
-Престанак пушења.

Орално здравље у свету и Србији
Болести које значајно оптерећују орално здравље су ка-

ријес и перидонталне болести. У свету 60–90% школске деце и 
близу 100% одраслог становништва има зубни квар; обољења 
потпорног апарата зуба која могу довести до губитка зуба при-
сутна су код 15–20% светске популације старости од 35 до 44 го-
дине, а трећина становништва старости од 65 до 74 године нема 
ниједан зуб. У Европском региону Светске здравствене органи-

зације, проценат шестогодишњака који имају каријес варира од 20 
до 90% у зависности од земље. 

Према резултатима истраживања које је спроведено на нацио-
нално репрезентативном узорку 2013. године, само 8,3% становника 
Србије старијег од 25 година има све своје зубе, а мање од половине 
(45,6%) становништва процењује стање својих зуба и усне дупље као 
добро. Посебно су угрожени становници нижег образовног статуса и 
лошег материјалног стања који у значајно већем проценту сопстве-
но орално здравље процењују као лоше и у значајно мањем процен-
ту редовно перу зубе. Ово указује на потребу изналажења начина 
да се повећа обухват становника из ових циљних група здравстве-
новаспитним радом и превентивним стоматолошким прегледима.

Истраживање „Понашање у вези са здрављем код деце школ-
ског узраста” које је Институт за јавно здравље Србије спровео 2017. 
године на национално репрезентативном узорку је показало да на-
вику свакодневног прања зуба чешће од једном дневно има око две 
трећине анкетиране школске деце (70,9%), значајно више девојчица 
него дечака (82,6% према 59,9%). Истраживање је показало да деча-
ци седмог разреда основне школе најређе перу зубе свакодневно 
(55,8%), а најчешће ученице првог разреда средње школе (85,2%). 
Ово указује на потребу интензивирања здравственоваспитног рада 
на тему значаја и очувања оралног здравља и у старијим разреди-
ма основних школа.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Oдсек за промоцију здравља

извор:Институт за јавно здравље Србије „Батут”

XXVIII Национална недеља здравља уста и зуба


