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НЕГОТИН - Одборници Скупштине општине Неготин усвојили 
су на својој шестој редовној седници ребаланс буџета. Разлог за ре-
баланс буџета је распоред неутрошених средстава из вишка прихо-
да и донација из ранијих година, али и због неопходности да се што 
хитније почне са санацијом топловода од Топлане Борска до улице 
Србе Јовановића за коју буџетом за 2018. нису планирана средства. 
Такође, трећи разлог за доношење ове одлуке је програм комасације 
у четири неготинска села, који захтева да општина Неготин обезбе-
ди из буџета, предвиди и уврсти средства која ће добити од Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

-Било је потребно и да се између појединих позиција у буџету 
изврши прерасподела тако што ће се поједине позиције повећати, 
а друге смањити. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Неготин за 2018. укупни приходи и примања и укупни рас-
ходи и издаци из свих извора финансирања износе милијарду 842 
милиона 392 хиљаде динара, док су одлуком о буџету за 2018. из-
носили милијарду, 803 милиона, 45 хиљада динара, што значи да су 
повећани у износу од 39 милиона 347 хиљада динара - рекла је за 
скупштинском говорницом Љиљана Лицуловић, нови руководилац 
Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

Усвојен је и сет одлука везаних за комасацију у селима Речка, 
Чубра, Смедовац и Рајац, од одлука о начелима комасације у дело-

вима ових катарстарских општина, преко усвајања програма, доно-
шења решења о формирању Комисија за спровођење овог великог 
посла до правилника о накнадама за рад Комисија.

-Програм комасације земљишта у делу Катастарске општине 
Речка обухвата површину од 926, 9105 хектара, у делу КО Чубра 676, 
6643 ха, КО Рајац 479, 347 ха, а КО Смедовац 902, 4717 - рекао је Жи-
војин Марковић, правобранилац општине Неготин.

Иначе, Правилником о накнадама утврђено је да ће председ-
нику и заменику председника Комисије за спровођење комасације 
бити исплаћено по 3.000 динара за рад у Комисији, члановима 1.000, 
а осталим члановима Комисије, секретару, члановима подкомисија 
и других тела које именује Комисија по 2.000 динара.

Већином гласова усвојена је и одлука о изменама и допуна-
ма одлуке о Општинској управи која се суштински мења у смислу да 
Управа, уместо 10 сада има осам организационих средина.

Овом одлуком Одељењу за урбанизам и грађевинарство 
придодати су послови организационе јединице Службе за зашти-
ту животне средине, а Служби за скупштинске и нормативно прав-
не послове, послови Службе за послове председника Општине и 
Општинског већа.

 С.М.Ј.

КЛАДОВО - Председник општине Кладово Радисав Чучулано-
вић потписао је уговор са конзорцијумом српских компанија о јав-
но-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацији и 
одржавању јавног осветљења у граду и насељеним местима. Про-
цењује се да ће увођење лед расвете смањити потрошњу струје чак 
шест пута. Постављање нове опреме финансираће приватни пар-
тнер, а након завршетка посла који ће трајати шест месеци уштеда 
у трошковима јавне расвете биће 82 одсто.Током реконструкције си-
стема јавне расвете у насељеним местима у општини Кладово биће 
уграђено 4849 лед сијалица.Сва уграђена опрема ће постати влас-
ништво општине. Предрачунска вредност је око 2,8 милиона евра са 
роком одржавања у наредних 13 година, а план је да се замена сија-
лица лед диодама заврши до половине децембра.

М. Р.

Љиљана Лицуловић
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БРОДОМ ДО РУМУНИЈЕ

ВАЖНА ЕКОНОМСКА 
САМОСТАЛНОСТ ЖЕНА

ВЕЋА ПРАВА ЗА 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ПРЕРАСТ „ШУПЉА СТЕНА”

Враћа се царински прелаз на Дунаву

Амбасадорка Аустралије у Књажевцу Састанак у Борском управном округу

Јавни увид о нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите 
Споменика природе

ПОЛИТИКА

МАЈДАНПЕК - Да ли због почетка лета и уобичајених активности за то 
доба године, многима је промакла чињеница да је на званичном сајту Општине 
Мајданпек објављено, а да ће Јавни увид о нацрту уредбе о проглашењу и сту-
дији заштите споменика природе Прераст “Шупља стена” трајати 20 дана, од 23. 
јуна до 12. јула.

Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе Прераст “Шупља сте-
на” и студија заштите са картографском документацијом које је израдио Завод 
за заштиту природе Београд изложени су у просторијама Министарства зашти-
те животне средине у Београду. Заинтересована физичка и правна лица примед-
бе могу доставити у писаној форми током трајања јавног увида, а јавна распра-
ва и јавна презентација докумената о заштити заказани су за петак, 10.август у 
12 часова у Малој сали општине Мајданпек. Извештај о обављеном увиду биће 
објављен на интернет страници Министарства животне средине, а јавну распра-
ву ће водити Комисија коју образује поменуто министарство.

Ово подручје које се предлаже за заштиту налази се на подручју катастар-
ске општине Рудна глава у општини Мајданпек и простире на површини већој 
од осам хектара, од којих је четири у државној, а нешто мање у приватној своји-
ни. И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Удружење Етно центар из Књажевца организовало је излож-
бу радова, насталих у току пројекта ‘’Еко мода’’, реализованог уз подршку Амбасаде 
Аустралије. Отварању изложбе присуствовала је и Њена екселенција Julia Feeney, 
амбасадорка ове далеке земље у Србији.

Како одећа која нам је досадила, може поново да изгледа нова, занимљива 
и модерна, показале су жене Удружења Етно центар, израђујући одевне предмете 
коришћењем рециклиране одеће и текстила. Пројекат ‘’Еко мода’’ финансијски је 
подржала Амбасада Аустралије, што је био и разлог да Њена екселенција амбаса-
дорка Julia Feeney, посети Књажевац. Како је казала, циљ је био да се, подстицањем 
економске самосталности жена, чува и богатство традиције.

‘’Велико ми је задовољство што сам данас овде где могу да видим богатство 
традиције овога града. Прави разлог моје посете је ‘’Еко мода’’ и поносна сам овим 
радом, јер наш фокус и јесте на оснаживању жена и оживљавање националне тра-
диције. Оснаживање жена није добро само са аспекта људских права, него и са еки-
ономске стране...’’, казала је амбасадорка Аустралије.

Своје мајсторство Етно центар од 2005. демонстрира на изради двопређ-
них чарапа, а ‘’Еко мода’’ била је прилика и да се покаже умешност у ткању, нецо-
вању, везу.

‘’Од самог почетка трудимо се да старе занате сачувамо од заборава. Ту су, 
првенствено, двопређне чарапе, по којима смо препознатљиве. Радимо реплике 
за Етно мрежу, које се поклањају гостима Владе Србије. Скоро цео свет зна за њих,’’ 
каже Сузана Илић, председница Етно центра.

‘’Овај пројекат имао је за циљ више ствари – један од њих је нека врста еко-
номског оснаживања жена, а други да се науче техникама ручних радова, да напра-
ве производе који могу да буду атрактивни за продају. За израду одевних предме-
та користиле смо већ коришћену одећу,’’ рекла је Ана Јовановић, координаторка 
пројекта. 

Општина Књажевац увек ће подржати активна удружења, која својим идеја-
ма доприносе афирмацији града и развоју туризма, казао је председник Скупшти-
не општине Миодраг Ивковић.

‘’Општина Књажевац подржава све пројекте наших удружења, поготову оних 
која су активна. Једно од активнијих је, свакако, Етно центар. И у наредном периоду 
ћемо подржавати такав рад, који доприноси развоју туризма и промоцији општи-
не,’’ нагласио је Ивковић.

Необичне одевне предмете у простору Архео етно парка у Равни и делић 
ручних радова ових вредних жена, прва је имала прилику да види амбасадорка 
Feeney, а Етно центар ускоро планира и велику изложбу, на којој ће их представи-
ти и широј јавости. 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.“

БОР - Предстојећи избори за националне савете националних мањина и 
нове законске регулативе, биле су теме састанка који је на иницијативу Ивана Бо-
шњака, државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе 
и коопредседавајућег Међувладине мешовите комисије за сарадњу са Румунијом, 
одржан протекле недеље у Борском управном округу.

- Србија је у склопу преговарачког поглавља 23, правосуђе и основна пра-
ва, испред себе ставила и споразум унапређења положаја националних мањина. У 
складу са тим донета су и нова законска решења о којима је у јуну Народна скупшти-
на расправљала и одлучивала и дошло је до измена и допуна Закона о национал-
ним саветима националних мањина, као и Закона о матичним књигама, при чему 
се након више деценија, национална припадност уноси у званичне регистре и тај 
се податак као посебно заштићен користи како код афирмативних мера, тако и код 
других поступака и политика коју држава намерава да доноси или већ спроводи. 
Трећи Закон који смо мењали је Закон о заштити права и слобода припадника на-
ционалних мањина, као и технички закон који ће сигурно имати добре резултате, а 
то је Закон о службеној употреби језика и писма, који омогућава службену употре-
бу језика и писма, тако да ће народни посланик, без обзира на то колики број при-
падника националних мањина представља, моћи да се у Народној скупштини об-
рати на свом језику - нагласио је Бошњак.

Бошњак је додао да је из Буџетског фонда за националне мањине издвоје-
но скоро 22 милиона динара, знатно више него претходне године, када је то било 
симболично, близу два милиона динара, за информисање на језицима национал-
них мањина. Резултати конкурса на који је пристигло преко 80 пријава, знаће се на-
кон другог јула, када комисија завршава приоритетни преглед.

Поред представника министарства састанку су присуствовали Оливер Ма-
риус Дилоф, генерални конзул Румуније у Србији, председници општина Борског 
округа и националних савета румунске и влашке националне мањине.

М.М.

КЛАДОВО - Путничко пристаниште у Кладову једно је од седам у Србији чија 
је изградња покренута током 2015. и 2016. године. Реч је о објекту дужине 75, ши-
рине 10 метара, корисне површине око 750 квадрата до којег се стиже преко мо-
ста дужине 20 метара. Пристан је снабдевен према прописима који су регулисани 
законом о лукама и пристаништима са опремом од наутичке, светлосне и навига-
ционе до против пожарне.

Отварањем пристаништа у Кладову стварају се услови за увођење линијског 
саобраћаја са Румунијом, што представља развојну шансу за ову општину, посеб-
но ако се узме у обзир чињеница да је водни царински прелаз код Кладова затво-
рен готово три деценије. Како недељник „Тимочке” сазнаје конзорцијум оператера 
је за ту намену купио путнички брод, капцитета 200 места који би требало да пло-
ви на линији од Кладова до Турну Северина у Румунији. У међувремену пристан је 
опремљен и неопходним садржајима који прате активности цариника. План је да 
се линија отвори током лета, а још увек се очекује да се у Кладову заустави један од 
650 крузера колико их током сезоне плови Дунавом. М.Р.
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ВУКОВЦИ ПОНОС ЗАЈЕЧАРА

КАТАРИНА И ЈОВАН 
УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Уручене дипломе зајечарским основцима и средњошколцима

Дипломе и за кладовске средњошколце

ЗАЈЕЧАР - У великој сали Градске управе у Зајечару организо-
ван је пријем основаца и средњошколаца који су током школовања 
остварили изванредне резултате. Њима су уручене Вукове дипломе.

Пријем је организован за 68 основаца који су освојили 100 на-
града на разним републичким такмичењима, заједно са музичком 
школом Стеван Мокрањац из Зајечара.

Топлу добродошлицу и задовољство што је сала Градске упра-
ве препуна изразила је Елена Петровић, помоћница градоначелника.

“Колика је одговорност на вама и колики сте труд уложили, и 
шта вама значе ове дипломе, знам најбоље, пошто сам и ја била но-
силац Вукове дипломе, али знајте да сте ви понос града Зајечара и 
својих родитеља и наставника. Град ће вам сигурно пружити под-
ршку и створити амбијент да овде живите и радите, да се након зав-

КЛАДОВО - Крај школовања нова генерација кладовских 
средњошколаца, њих 116 обележила је свечаност на којој су свр-
шеним школарцима Техничке и средње школе “Свети Сава” у прису-
ству родитеља и професора уручене дипломе. У дану када су се ђаци 
опростили од средњошколских обавеза у Техничкој школи посебна 
признања добило је девет одликаша и два вуковца Стефан Устуроје-
вић, машински техничар и Јован Букатаревић, електротехничар ра-
чунара који је понео и епитет ученика генерације. У средњој школи 
“Свети Сава” дипломе је добило 67 гимназијалаца општег смера, тр-
говинских техничара и финансијских администратора. Признање на-
мењено ученику генерације отишло је у руке Катарине Калиновић, 
док су Вукове дипломе за одличан успех током школовања добиле 
Јелена Богдановић и Дијана Бојовић.

 М.Р.

ршених фауклтета вратите у свој град,” рекла је Елена Петровић, по-
моћница градоначелника.

Међу средњошколцима је било 64 добитника Вукове дипло-
ме и ови ученици су освојили 46 награде на бројним републичким 
такмичењима.

Драган Ранђеловић члан Градског већа је истакао да улагање у 
знање се увек исплати, кад тад, и да знају да град увек рачуна на њих.

„Драго ми је да вас видим у оволиком броју. Честитке и вашим 
родитељима, наставницима и директорима у име мојих колега и у 
име градоначелника. Надам се да су вуковци остварили своје жеље 

приликом уписа у средњим школама и надам се да ће бити исто тако 
успешни и кроз даље школовање на факултетима, и да ће бити до-
бри људи пре свега,” рекао је Драган Ранђеловић, члан Градског већа.

Пријему је присуствовао и Милан Станковић, помоћник гра-
доначелника.

 А.П.
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„ГАМЗИГРАД” ЛИДЕР У 
ЛЕЧЕЊУ КРВНИХ СУДОВА

ОТВОРЕНА РОСА ШКОЛА 
РОДИТЕЉСТВА У БОЉЕВЦУ

ДРУШТВО
Хипербарична оксигенација у Специјалној болници за рехабилитацију “Гамзиград”

Стручни савети за будуће родитеље

ГАМЗИГРАДСКА БАЊА - Специјална болница за рехабили-
тацију “Гамзиград” у Гамзиградској бањи је специјализована за ре-
хабилитацију обољења периферних крвних судова (органски по-
ремећаји артеријских крвних судова, функционални поремећаји 
артеријских крвних судова, обољења периферних венских крвних 
судова, обољења лимфног система) и вибрациону болест. Такође 
врши општу рехабилитацију (болести везивног ткива, зглобни обли-
ци реуматизма, ванзглкобни обллици реуматизма, ортопедске боле-
сти и посттрауматска стања, аномалије дечјег узраста, неуролошка 
обољења, гинеколошка обољења).

Хипербарична оксигенација представља моћно помоћно 
средство у лечењу поремећеног снабдевања ћелије кисеоником, а 
резултати су у толико бољи у колико се ова терапија примени у ра-
нијим фазама болести. Први преглед индикације, а и сам третман 
хипербаричном оксигенацијом је под надзором врхунског струч-
ног и искусног тима доктора, специјалиста хипербаричне медицине.

‘’Кисеоник је битан за живот сваке ћелије, без кисеоника или 
мањка кисеоника, свака ћелија брже стари и брже одумире. У при-
родним условима кисеоник из ваздуха се хемијским путем везује у 
плућима за црвено крвно зрнце и путем крвотока долази до сва-
ке ћелије у нашем организму и тако та ћелија живи. Постоје многи 
разлози да ћелији буде ускраћен довод кисеоника то су разне боле-
сти, анемија, лоши крвни судови и болест код дијабетичара. Све се 
то може надокнадити применом стопостотног кисеоника под при-
тиском у хипербаричној комори где је организам изложен кисеони-
ку, где пре свега пацијент удише стопостотни кисеоник, а и цели ор-
ганизам је директно бомбардован кисеоником. И сам тај физички 
начин допремања кисеоника до сваке ћелије састоји се у томе што се 
поред хемијског пута везивања кисеоника за еритроцит цела плаз-
ма, цела течност крвна, постоје носиоц тог кисеоника тако што се он 
под притиском од два бара раствара у плазми и тако буде транспор-
тован у свакој ћелији. Другим речима где год постоји крвоток ту ће-
лије добијају кисеоник,’’ објашњава овај процес др Раде Костић, ди-
ректор Специјалне болнице за рехабилитацију ‘’ Гамзиград’’.

 А.П.

БОЉЕВАЦ - У Дому здравља Бољевац отворена је Роса шко-
ла родитељства у којој ће будући родитељи добијати стручне са-
вете и подршку током трудноће и првих година одрастања детета. 
Тим школе чине педијатар, гинеколоког, стоматолог и патронажне 
сестре, који пролазе акредитовану обуку Градског завода за јавно 
здравље, која је у складу са последњим професионалним стандар-
дима у овој области.

Школа родитељства у Бољевцу једна је од укупуно 20 које Роса 
вода отвара у партнерству са Министарством здравља Републике 
Србије у оквиру иницијатве покренуте 2015. године. Осим Бољевца, 
ове године подршку ће добити родитељи из Димитровграда, Бечеја, 
Ниша, Опова, Руме, Босилеграда, Вршца, Ужица и Коцељеве. 

„Поносни смо што ћемо отварањем укупно 20 школа роди-
тељства системски оснажити постојећу мрежу школа и омогућити 
кључну подршку за родитеље преко 5.000 беба на годишњем нивоу 

широм Србије. Заједно са Роса водом смо створили платформу која 
пружа сигурност у периоду проширења породице, што је предуслов 

за здраво одрастање и васпитање деце“, изјавила је др Весна Кње-
гињић, помоћница министра здравља, Сектор за јавно здравље и 
програмску и здравствену заштиту. 

Роса школе родитељства налазе се у комплетно реновираним 
и опремљеним просторијама у домовима здравља. Кроз предавања, 
вежбе и радионице, будући родитељи имају прилику да добију кре-
дибилне и стручне савете о току и фазама трудноће, значају дојења, 
правилној исхрани трудница и беба, порођају и нези бебе, али и да 
добију одговоре на сва питања и недоумице. 

„Школе родитељства су места где будуће маме и тате прона-
лазе сигурност у сналажењу у новим улогама. Велику захвалност 
за успешност мисије школа родитељства дугујемо грађанима, који 
од 2010. године подржавају иницијативе Роса воде и Министарства 
здравља и доприносе да родитељи широм Србији буду спокојнији 
и спремнији за нове улоге“, изјавила је Нада Филиповић, представ-
ница Роса воде.

Отварање школе родитељства у Бољевцу уследило је након 
отварања десет школа у протекле две године, и то у Убу, Врању, По-
жаревцу, Куршумлији, Сурдулици, Сјеници, Српској Црњи, Свилајн-
цу, Бојнику и Баточини. 
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„ЧИСТИЈЕ РЕКЕ 
ЗДРАВИЈА СЕЛА”

НАСТАВЉЕН БОГАТ 
ПРОГРАМ

Ракита анимирала волонтере за чишћење приобаља река у 
Брестовцу и Метовници

Одржане “Аласке вечери” у Доњем Милановацу

„НАИЛС” Д.О.О, Земун, Батајнички пут 23

РАДНИЦИ У ИНДУСТРИЈИ 
ЖИЧАНИХ ПРОИЗВОДА

Град  Београд, Земун 
Радно време Пуно радно време 
Врста запослења Стални радни однос 
Број извршилаца 5
Стручна спрема  ССС, ВКВ, КВ

•	 Рад на машинама за производњу жичаних производа (ексери, 
жичана плетива....) 
Нудимо:

•	 Стимулативна зарада по учинку и залагању
•	 Динамичан и занимљив посао у тиму
•	 Примљени кандидати после пробног рада, имају могућност 

заснивања радног односа на неодређено време
•	 Бесплатан смештај
•	 ХТЗ опрема 

Предности за кандидате који имају:
•	 Особине прецизности, поузданости и марљивости
•	 познавање електро и машинских процеса 
•	 жељу за учењем и напредовањем 

Пожељно је радно искуство, али није неопходно.
Понуде слати на емаил: sasa.knezevic@nails.rs
Или позивом на 064/821-9820
Контакт особа : Саша Кнежевић

О Г Л А С

БОР - Око стотину волонтера из Брестовца и Метовнице одазвало се вели-
кој еколошкој акцији чишћења приобаља река у тим селима, коју је, под називом 
“Чистије реке здравија села” организовала компаније Ракита.

Акција је спроведена уз учешће, подршку и сарадњу локалне самоуправе у 
Бору (Канцеларија за заштиту животне средине), јавних предузећа и многих локал-
них организација цивилног друштва и фирми.

Како би и сами дали допринос овој акцији, чији је циљ побољшање стања 
животне средине у селима која припадају општини Бор и скретање пажње одговор-
нима и широј јавности на потребу и право за здравим животним окружењем, акцији 
се активно придружило и 25 радника Раките, као и волонтери из Бора.

Уклањање чврстог комуналног отпада на површини од два и по километра 
започело је Брестовцу, а дан касније настављено у Метовници где је очишћена по-
вршина од око километар и по. 

Током дводневне акције у оба села прикупљено је и на градску депонију од-
ложено неколико тона отпада, реке су заблистале пуним сјајем, а волонтери изра-
зили наду да ће се свест грађана о очувању животне средине подићи на виши ново 
и да више неће бити потребе за сличним акцијама.

Драган Ранђеловић, председник Друштва младих истраживача, једне од ор-
ганизација која се прикључила овој акцији, каже да су овакве волонтерске актив-
ности најбољи пример промене свести и понашања према животној средини и до-
принос њеном очувању.

“Друштво младих истраживача је годинама кроз међународни омладински 
еколошки камп, у сарадњи са становницима села и партнерским организацијама, 
радило на чишћењу и уређењу Злотске и Брестовачке реке. Зато нам је и драго што 
сад имамо нови успешан модел сарадње већег броја чинилаца јер је поред еколош-
ких организација, локалне самоуправе и становника села на обалама Брестовачке 
реке, у акцију чишћења и уређење обала реке укључена и приватна компанија која 
је своје ресурсе ставила на располагање”, рекао је Ранђеловић.

Акцију чишћења приобаља Ракита организује другу годину заредом, а ре-
зултати су видљиви. За разлику од 2017, ове године није било потребе организо-
вати ову акцију у Слатини, па се, уместо тога, за наредни период планира уређење 
сеоског парка. 

Представници месних канцеларија Метовнице и Брестовца, Дејан Марковић 
и Драган Антанасковић, нису крили задовољство због масовног одзива волонтера, 
и напора који су уложили да им реке буду чисте.

“Ракита је увек знала да препозна потребе наших мештана и излазила нам у 
сусрет и организационо и финансијски, али значај овакве акција превазилази све 
остале, јер је очување животне средине оно што је важно за становништво, и што 
не допире увек до свести људи. Хвала свим волонтерима на одазиву, и надам се да 
наредне године нећемо имати потребе за акцијом чишћења,” задовољан је Дејан 
Марковић. 

Сличан став о овој акцији има и члан савета Месне заједнице, Драган Ан-
танасковић. 

“Континуитет акције је битан зато што је ове године знатно мање отпада. То 
само значи да је код људи продарила свест, али је значајно и то што су дуж река по-
стављени контејнери. Задовољни смо одзивом волонтера, учешћем невладиног 
сектора и организацијом Раките”, каже Антасковић

Менаџер за комуникацију компаније Ракита, Дарко Стојадиновић, каже да је 
акценат ове акције стављен на одговорности и јачању еколошке свести.

“Ова акција је дефинитивно успела, и честитам свим актерима који су уче-
ствовали у њој. Закључак је да се еколошка свест подиже, а као доказ томе је да ове 
године у Слатини није било потребе за овом акцијом, јер су приобаља остала чиста. 
Надам да ће то бити случај и у овом селу због чега ћемо наредне године осмисли-
ти неке груге еколошке акције”, каже Стојадиновић.

Учешће у овој акцији кроз подршку и сарадњу, Ракита је добила од Саве-
та месних заједница, и удружења: “Друштво младих истраживача Бор”, “Група 55”, 
“Виллаге”, “Еко баштина”, “Асоцијација спорт за све”, “Образовно-креативни центар”, 
“Wаве”, “Борске шапе”, “Дом омладине”, ОФК “Брестовац 1946”, КУД “Ђидо” из Бре-
стовца и “Бебиронче”.

Посебан допринос овој акцији дала је компанија “С инжењеринг” која је бес-
платно уступила механизацију без које акција не би могла бити спроведена.

Кроз иницијативу, организације и финансијску подршку, Ракита је за волон-
тере обезбедила заштитну опрему, алате и реквизите, оброк и превоз до локација.

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -  У оквиру овогодишње манифестације “Културно лето 
2018” које се у Доњем Милановцу одржава у организацији Туристичке организа-
ције и под покровитељством општине Мајданпек, Доњомилановчани и њихови го-
сти имају прилике да уживају у бројним дешавањима. 

Током јуна су одржане рели трке, обележен је Дан Дунава, организовани 
концерти женског тамбурашког оркестра “Ла Банда”, групе “Галија”, да би потом у 
оквиру “Аласких вечери” наступили ацоустиц трио “Балкан Стрингс”, “Неготински 
каваљери”, фолклорне групе. Прве “Аласке вечери” имале су и друге садржаје, од 
доњмилановачке бућке, такмичења искусних дунавских “аласа” у изловљавању сома 
древном техником “на бућку”, преко спортског риболова за најмлађе категорије и 
друго. Иако време није било наклоњено такмичарима, дружење на дунавској обали 
уз песму, музику и игру, свима је пријало и било употпуњено ватрометом.

Слични догађаји настављају се овог и наредног месеца. Већ овај викенд ре-
зервисан је за 39. издање Фестивала забавне музике за децу и младе “Тин”, да би сре-
дином месеца гостовали Илија Маџаревић и “Ритмо Де Ла Ноцхе”, а недељу дана кас-
није Мирјана Алексић, учесница такмичења “Звезде Гранда”, па би послењи јулски 
викенд обележио цонцерт “Блацк Мамба Саита банд”. У августу се очекују Милан То-
паловић Топалко, “Апсолутно романтично” и “Легенде”, а биће и бројних дешавања 
у оквиру градске славе Светог Пантелејмона, ТИД-ове регате и једрења које тради-
ционално обележава август у Доњем Милановцу.

И Мајданпек има своје традиционалне манифестације, а међу њима посебно 
место ВИ интернационални фестивал фолклора “Орфео - Мајданпек 2018” уз учешће 
ансамбала из Мексика, Хрватске, Бугарске, Румуније и Србије који почиње у среду 
11. и трајаће до суботе 14. јула. И.Ћ.

Фото: Драган Новаковић
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И 
НЕЗАКОНИТЕ ТРГОВИНЕ ДРОГАМА 26. ЈУНИ 2018. ГОДИНЕ

Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних суп-
станци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. Злоу-
потреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, 
подстиче криминал и прети одрживом развоју. Резолуцијом 42/112, 
1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међу-
народним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрога-
ма као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби про-
тив злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм 
света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за подизање све-
сти о великом друштвеном проблему који представља, пре свега, 
илегална дрога и за активан однос у сузбијању проблема злоупо-
требе дрога.

Слоган кампање за 2018. годину је „Прво саслушај” (линк           
http://www.unodc.org/listenfirst/) и исти је као и претходне две го-
дине, надовезујући се на постигнут успех. Овим слоганом наставља 
се са указивањем да је најпре саслушати дете или младу особу, први 
и основни корак који треба учинити како би им се пружила помоћ у 
њиховом здравом одрастању и безбедном развоју.

Циљ кампање је подршка превенцији употребе дрога која је 
заснована на научним доказима о ефикасности, као и повећање 
ефективног инвестирања за добро деце и младих. Превенција у об-
ласти злоупотребе психоактивних супстанци је склоп психолошких, 
социјалних, правних и здравствених активности са циљем спреча-
вања оштећења здравља, настанка болести и последица изазваних 
ризичним понашањем, тј. коришћењем психоактивних супстанци. 
Главни циљеви превенције су:

1. спречавање конзумирања психоактивних супстанци,
2. одлагање конзумирања психоактивних супстанци, и
3. спречавање да они који експериментишу са дрогама поста-

ну корисници високог ризика и зависници од дрога.
Детињство и адолесценција су периоди значајног развоја и 

могућности, али и периоди када су деца и адолесценти посебно 
осетљиви на ризична понашања, укључујући и употребу дувана, ал-
кохола и дрога. Већина младих никада неће користити дроге, али 
они који хоће често су погођени и факторима који су ван њихове 
контроле као што су сиромаштво, изложеност насиљу, недостатак 
родитељске бриге и љубави и провођење времена са вршњацима 
који се ризично понашају, криминал. Посебно је важно развијати и 
спроводити програме намењене осетљивим групама младих тј. мла-
дима под повећаним ризиком за коришћење психоактивних суп-
станци, а не мање важно је и укључивање родитеља у превентив-
не активности.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Ба-
тут” и мрежа института/завода за јавно здравље обележавају 26. јуни 
Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дрога орга-
низовањем различитих активности као што су јавне манифестације, 
предавања и трибине за родитеље и децу, припрема и/или дистри-
буција информативног материјала за становништво. Све активности 
подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима друштва 
и медијима. Значајно је учешће школа, родитеља, полиције, радно 
активног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, 
здравствених радника, удружења грађана и других у активностима 
које имају за циљ смањење злоупотребе дрога. Овогодишња кам-
пања шаље корисне поруке свим партнерима у превенцији злоупо-
требе психоактивних супстанци, родитељима, наставницима, рад-
ницима у превенцији, као и у полицији.

Родитељи имају највећи утицај на развој свога детета, па 
отуда и одговорност и могућност да се реагује у тешким и нежеље-
ним ситуацијама. Што је јача веза и већа блискост деце са родитељи-
ма – то је мање ризичног понашања. Тај добар однос са децом по-
чиње првим кораком у којем треба саслушати дете. Чак и кратко 
време свакодневно проведено са дететом, али са пуном пажњом 
родитеља на њега, може много помоћи у његовом развоју и спре-
чавању ризичног понашања. Дете треба похвалити када то заслу-
жује, упознати га јасно са правилима понашања, а када их прекрши 
мирно и разумно изнети последице. У разговору са дететом треба 
га питати шта му је потребно и како планира своје активности, где 

ће бити и са ким ће проводити време и у томе пружити помоћ онда 
када је потребно. Треба имати у виду да се и родитељи заједно са де-
цом развијају и могу постајати увек бољи, док деца могу напредова-
ти у школи као и у приватном животу. У многим земљама су импле-
ментирани програми за подршку породици и развоју породичних 
вештина и дају охрабрујуће резултате. Такође се ове године истиче 
потреба да се поставе правила понашања деци која ће њима бити 
оријентација за живот. Постављање правила мирно, али топло, из-
грађује сигурност и ствара здраво окружење за децу и њихов раст.

Наставницима који иначе имају велики утицај на процес од-
растања деце и развој њихове личности се поручује да се информи-
шу и подрже креирање превентивних програма заснованих на до-
казима, да примењујући те програме обрате пажњу на односе међу 
децом и осећај припадности које дете има у школи јер се показало 
да су она деца која имају осећај припадности мање подложна ризич-
ном понашању. Такође је битно да наставници, пре свега, изграде до-
бар однос са децом, да умеју да их саслушају са разумевањем и ем-
патијом, затим да подржавају развој њихових личности развијањем 
личних и социјалних вештина различитим активностима. Наставни-
ци треба да учине све што је могуће да се деца задрже у школи не-
говањем добре атмосфере у школи у којој би се деца мотивисала за 
различите активности и развијала све своје потенцијале.

Здравствени радници и сарадници који се баве превен-
цијом злоупотребе психоактивних супстанци за креирање и реали-
зацију својих превентивних програма треба да користе чињенице о 
различитим факторима ризика на децу и младе, као што су: породич-
ни односи и нарочито конфликти, економски услови, посебно сиро-
маштво, утицај медија, лака доступност и понуда дрога, законска ре-
гулатива у зејдници итд. При томе треба увек имати у виду осетљиве 
групе деце које треба најпре саслушати, јер је њима често потреб-
на већа подршка за развој вештина које би их чиниле отпорним на 
негативне утицаје и факторе ризика околине. Показало се у многим 
земљама да превенција заснована на доказима даје резултате тако 
што смањује број деце која имају ризично понашање и користе дро-
гу и одражава се на позитивне ефекте у социјалним односима деце 
са околином како у школи, тако и у породици.

Радницима у полицији се поручује да имају у виду ризике 
које доноси младост и адолесценција у којима многи имају скло-
ности да испитују своје потенцијале упуштајући се у ризична пона-
шања, тако да се може очекивати и коришћење психоактивних суп-
станци. Они треба да у својим превентивним активностима имају 
слуха за информације које добијају од деце и омладине како би то 
применили у помоћи и заштити коју пружају деци у њиховом одрас-
тању. Познато је да су полицијске службе корисни партнери како у 
превенцији насиља и криминала, тако и у превенцији злоупотребе 
психоактивних супстанци.

Укључивање што већег броја партнера у обележавање Свет-
ског дана против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као 
значајног датума из Календара здравља, доприноси даљем јачању 
међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дро-
га и унапређењу јавног здравља.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Oдсек за промоцију здравља

извор:Институт за јавно здравље Србије „Батут”
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ПОБЕДУ ОДНЕЛА АЛЕЈА ВЕЛИКАНА

ПРЕКО 350 ФОЛКЛОРАША 
НА ФЕСТИВАЛУ У 

СОКОБАЊИ ПРОГРАМИ ЗА 
СВАЧИЈИ УКУС

КУЛТУРА

КУД „Соко“ организовало први фестивал фолклора ветерана и 
рекреативаца

Почело „Неготинско лето“

ЗАЈЕЧАР  - Завршно вече 52. зајечарске Гитаријаде прошло је у 
апсолутном тријумфу Billy Idol-а. Велики број фанова из целе Србије, 
региона и Бугарске слило се на Краљевицу, нестрпљиво очекујући на-
ступ овог плавокосог rock star-а.

Одлична свирка Партибрејкерса била је сјајан увод у шоу који 
смо сви чекали – већ са првим тактовима нумере ’’Сhock To The System’’, 
Billy је загосподарио бином и публиком и није је пуштао наредних 90 
минута.

Иако се видело да је болестан, Idol је невероватном енергијом и 
харизмом, уз максималну подршку бенда, низао хитове – ’’Dancing With 
Myself’’, ’’White Wedding’’, ’’Scream’’, ’’Flesh For Fantasy’’ које су биле права 
посластица за публику, која је хорски певала све нумере и максимал-
но бодрила свог идола.

Билијев саборац и један од најбољих гитариста на свету, Steve 
Stevens, с лакоћом је изводио гитарошке бравуре и солаже, на опште 
одушевљење фанова и присутних музичара.

Врхунац концерта био је, наравно, ’’Rebell Yell’’, током које је Idol 
скинуо мајицу и распаметио даме у публици.

’’Хвала вам Србијо, били сте дивни вечерас, волим вас!’’ рекао је 
видно расположен и уз ’’White Wedding’’ опростио се од феноменалне пу-
блике.

СОКОБАЊА- Први фестивал фолколора ветерана и рекреативаца, 
под слоганом „Сокобања, Сокоград, игра стар игра млад”, у организацији 
КУД-а „СОКО” одржан је протеклог викенда у Сокобањи. Фестивал је одр-
жан у сокобањској спортској хали, иако је најављено да ће бити одржан на 
спортским теренима поред школе, временске прилике нису ишле на руку 
организатору. Управо је променљиво време спречило и одржавање де-
филеа свих учесника центром Сокобање и заједничко коло испред Ама-
ма. Фестивал је окупио 350 учесника из 22 културно уметничких друштава. 

„Поносан сам на све чланове КУД - ”СОКО” јер смо уложили велики 
напор и енергију да организујемо овај фестивал. Пуне трибине спортске 
хале управо су доказ да је једна оваква манифестација била потребна Со-
кобањи”, каже Славољуб Ћирковић, председник КУД-а, који се овом при-
ликом захвалио СШ „Бранислав Нушић”, општини Сокобања, Туристичкој 
организацији Сокобања и осталим организацијама и појединцима који су 
помогли организацију фестивала. Фестивал је свечано отворио председ-
ник Скупштине општине Сокобања Драгољуб Јевтић. 

Специјални гости фестивала биле су Кристина Перић, гајдашица из 
Сомбора и Неда Николић, фрулашица из Ковина, које су својим наступима 
обогатиле програм фестивала. Неда је са 13 година почела да свира фрулу 
и једна је од најтелантованијих фрулашица у Србији. Тренутно похађа шко-
лу фруле маестра Боре Дугића. Кристина Перић каже да јој је љубав према 
гајдама, пре осам година, пренео пријатељ из КУД „Раван град“ чији је и она 
члан. Данас је Кристина, вероватно, једина гајдашица у Србији.

У наредном периоду КУД „СОКО” наставља са својим активностима. 
Већ 12. јула путују у Бадњевац, омладински ансамбл очекује пут у Китен у 
Бугарској, а планирано је и гостовање у Веландову у Македонији.

Овакве манифестације као и многобројна културна дешавања која су 
планирана за ову годину, свакако ће употпунити туристичку понуду општи-
не Сокобања. М.Б.

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

НЕГОТИН - Манифестација 
„Неготинско лето“, коју уз покро-
витељство локалне самоуправе, 
организују установе, удружења, 
месне заједнице, отворена је ли-
ковном радионицом мр Драгане 
Јаћимовић посвећеној највећој 
европској реци. Овом радиони-
цом Туристичке организације 
општине Неготин започело је 
и обележавање Међународног 
дана Дунава.

До 12.августа биће органи-
зоване бројне промоције, излож-
бе, концерти, али и бројни други 
програми.

-Манифестацију “Неготин-
ско лето 2018” чине програми на-
мењени свим узрастима. Биће 
организоване креативне ради-
онице за децу, изложбе, промо-
ције, окупљања наше дијаспоре, 
музички програми за различите музичке укусе у централној пешачкој зони, 
концерт „Мој живот је моје благо“ трећи по реду, први Мото скуп у Прахову 
и по први пут дочекаћемо Регату Река у Прахову”, каже Владимир Величко-
вић, председник општине Неготин.

Током “Неготинског лета” Неготинцима и њиховим гостима Музеј 
Крајине, Историјски архив, Дом културе “Стеван Мокрањац”, Народна би-
блиотека “Доситеј Новаковић”, Туристичка организација, али и Канцела-
рија за младе, Европско удружење пријатеља Уровице, оперска дива Ива 
Мрвош Анокић, Архијерејско намесништво Неготин, Мото клуб „ Фрее Ри-
дер-17“, месне заједнице Уровица, Брестовац, Прахово, Јабуковац и Бресто-
вац и културно уметничка друштва “Флоричика” из Јабуковца и “Чулук Ста-
на” из Сикола, представиће се кроз 23 програма, концепцијски различитих 
и прилагођених свим укусима.

“Ове године по први пут имаћемо и стенд ап комичара Миодрага 
Стошића у Музичком павиљону, а обележићемо и велики јубилеј једне од 
најстаријих цркви код нас, 220 година цркве у Брестовцу. Организатора је 
пуно, почев од наших општинских институција, месних заједница, удру-
жења. Позивам наше суграђане и госте који ће у летњим данима бити у Не-
готину да посећују програме и надам се да ће уживати у програмима и лету 
у Неготину”, истакао је Величковић. С.М.Ј.

Проглашење одлуке о победнику 52. Гитаријаде у Зајечару је испред 
организационог одбора саопштио Вујадин Милошевић, а титула је припа-
ла београдском бенду Алеја великана. Победници поред награде, добијају 
и снимање албума. А.П.
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Наступ Billy Idol-а обележио 52. Гитаријаду у Зајечару


