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ДЕБАТА ИШЧЕЗЛА ИЗ 
ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

Милош Стојадиновић, одборник у Скупштини града (СГ) Зајечара за „Тимочке“

Парламенти су постали апарати за подизање руку владајаће већине, 
дебата готово исчезла из њих,а за одборнике се више не бирају људи од угле-
да,стручности и интегритета, већ пуки послушници који ће у парламен-
ту спроводити наређења једног или групице људи на власти. Као одборник 
трудим се да се континуирано усавршавам и да пратим колико год је то у 
мојој могућности све прописе РС и града Зајечара. За реч се јављам када год 
сматрам да је то потребно, поручио је у интервјуу за недељник „Тимочке“, 
Милош Стојадиновић, одборник у Скупштини града Зајечара.

Испред које партије сте одборник и које Вам је мандат по реду?
 - Одборник сам Демократске странке и Коалиције „Победа за наш 

град“ и ово ми је први одборнички мандат у Скупштини града Зајечара.
Како оцењујете рад Скупштине града Зајечара и да ли се може 

рећи да су седнице конструктивне?
- Сматрам да је како српски 

тако и зајечарски парламентаризам 
у најдубљој кризи од увођења више-
страначја у Србији. Парламенти су 
постали апарати за подизање руку 
владајаће већине, дебата готово ис-
чезла из њих,а за одборнике се више 
не бирају људи од угледа,стручности 
и интегритета, већ пуки послушници 
који ће у парламенту спроводити на-
ређења једног или групице људи на 
власти. Рад у скупштини се свео на 
одборнике опозиције који критикују 
и предлажу и одборнике власти који 
ћуте, чекају гласање и једва чекају 
завршетак заседања. Да ли је разлог 
ћутања власти управо избор људи 
без мишљења на одборничка места 
или је то наређење ја не могу са си-
гурношћу да тврдим,али због свега 
тога од мене Скупштина града Заје-
чара нема прелазну оцену и просто 
се питам да ли су одборници свесни 
да ће историја њима судити као до-
носиоцима лоших одлука по град, а 
не њиховим налагодавцима.

На који начин комуницирате 
са грађанима-бирачима?

- Као што вероватно и сами 
знате, медији у Србији су данас углав-
ном затворени за представнике опо-
зиције. Трудимо се да искористимо 
сваки медијски простор који нам се 
укаже. Конкретно када се ради о Заје-
чару, морам напоменути да смо један 
од ретких градова који има неколицину слободних медија. На жалост, ти ме-
дији не добијају средстава предвиђена пројектним финансирањем и вла-
дајућа већина се овим поступцима, по мом мишљењу, труди да их финан-
сијски девастира и ућутка сваку слободну реч у нашем граду. Поред медија 
за комуникацију са бирачима, активно користимо друштвене мреже, као 
и непосредан контакт.

Шта су приоритети у развоју Града Зајечара?
- Приоритети града Зајечара су консолидација јавних финансија. 

Мора се прекинути са праксом запошљавања подобних страначких кадро-
ва на уштрб струке, прекинути са тендерима диригованим од стране цен-
трале СНС-а који наносе само финансијску штету граду и створити климу 
за инвестиције и развој малих и средњих предузећа. Нарочито наглашавам 
ово последње јер само отварањем нових радних места се може спречити 
енорман одлив младих из Зајечара, а морам да напоменем да од доласка 
на власт Српске напредне странке у граду Зајечару није отворено нијед-
но ново радно место.

Да ли сте члан неког радног тела у СГ Зајечара и да ли се уважа-

вају ставови тих тела?
- Члан сам одбора за комунална питања и комисија за заштиту живот-

не средине. У овим телима као и у Скупштини апсолутну већину имају пред-
ставници СНС-а и СПС-а,тако да они углавном спроводе наређења својих 
предпостављених. Мислим да смо само једном на одбору за комунална пи-
тања донели мишљење које није било у складу са жељама владајуће већи-
не и наравно скупштина је наше мишљење одбацила.

Да ли сте у довољној мери упознати са својим надлежностима 
сходно Закону, Статуту и пословнику СГ Зајечара?

 - Као одборник трудим се да се континуирано усавршавам и да пра-
тим колико год је то у мојој могућности све прописе РС и града Зајечара, 
тако да могу слободно рећи да сам довољно упознат са својим надлежно-
стима.

Да ли скупштински мате-
ријал добијате на време и да ли се 
припремате за седнице локалног 
парламента?

- Сем у пар наврата сматрам да 
смо у већини случајева материјал до-
бијали на време. Наша одборничка 
група „Победа за наш град“ се за сва-
ку седницу темељно припрема, што 
грађани могу и да виде на основу на-
ших излагања на седници.

Да ли се често јављате за реч 
и колико пута сте поднели неки 
амандман или предлог одлуке?

- Сматрам да сам заједно са не-
колицином одборника из коалиције 
„Победа за наш град“ један од најак-
тивнијих одборника у Скупштини 
града Зајечара. За реч се јављам када 
год сматрам да је то потребно. До 
сада сам заједно са мојим колегама 
Скупштини поднео преко 100 аманд-
мана и неколико предлога одлука за 
нешто више од годину дана, колико 
је актуелан тренутан сазив зајечар-
ске Скупштине.

Каква је ваша сарадња са 
председником Скупштине града 
Зајечара, његовим замеником, се-
кретаром скупштине...?

- Што се тиче сарадње са 
Председником скупштине, мислим 
да иако неретко улазимо у расправе 
на скупштинским заседањима, исти-
ни за вољу морам рећи да сарадња 

није лоша. Када су у питању људи из секретаријата, морам напоменути да 
они за сада максимално професионално обављају свој посао и на њих не-
мам замерке.

Каква је по Вашем мишљењу сарадња између одборника пози-
ције и опозиције?

- Сарадња између позиције и опозиције у Скупштини града Зајеча-
ра готово да не постоји. Власт не прихвата никакав предлог опозиције, ма 
колико он био добар. Морам да поменем да смо за ових годину дана има-
ли изузетно добре предлоге одлука међу којима су они који се односе на 
Одлуке о оснивању фонда за финансијску помоћ деци и омладини оболе-
лој од тешких болести, и о додели бесповратних средстава предузетници-
ма, микро и малим правним лицима - привредним субјектима са територије 
града Зајечара за набавку машина и опреме, који се никада нису нашли на 
дневном реду само зато што долазе од опозиције.

 М.М.
Пројекат “Зајечар: Одборници имате реч” суфинансира Град Зајечар. “Ставови изнети 

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



БРОЈ 306 3ДРУШТВО

ЕПС расписао конкурс за пријем у радни однос

Мајданпек у недељу бира нову општинску власт

Мајданпек посетио потпредседник Владе Србије и министар 
унутрашњих послова др Небојша Стефановић

Седница Општинског већа у Мајданпеку

У најави од наредне године

ШАНСА ЗА МЛАДЕ СТРУЧЊАКЕ

СЕДАМ ЛИСТА КАНДИДАТА

БОЉИ УСЛОВИ РАДА У ПОЛИЦИЈИ ПОДСТИЦАЈ 
ПОЉОПРИВРЕДИ

БОР ДОБИЈА БЕСПЛАТАН 
ГРАДСКИ ПРЕВОЗ?

МАЈДАНПЕК - Приликом прошлонедељне посете Мајданпеку, пот-
председник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др 
Небојша Стефановић поручио је да ће у овој и наредној години посебна 
пажња бити усмерена на поправљање услова рада полицијских службе-
ника са циљем да њихов рад буде ефикаснији.

Општина Мајданпек је у том смислу и са тим циљем пружала свој до-
принос. Овом приликом разговарано је и о могућности уступања простора 
који користе припадници Граничне полиције у Доњем Милановцу локал-
ној заједници за друге намене, односно развојне планове, а наговештено 
је и да ће Полицијска управа у Бору моћи да рачуна на попуну свог саста-
ва са 15-так нових полицајаца од којих ће поједини бити распоређени и у 
Мајданпеку, а договорено је измештање управних послова полиције у згра-
ду општине.  И.Ћ.

МАЈДАНПЕК - На 41 гласачком месту 17.330 лица са правом гласа у 
недељу, 2.септембра, бираће нову локалну власт. Грађани ће имати могућ-
ност да своје најбоље представнике изаберу између седам понуђених ли-
ста кандидата које су поднеле четири странке, две коалиције и једна група 
грађана. За нови сазив општинског парламента у којем је 31 место, листа 
под бројем један је „Александар Вучић – Зато што волимо Мајданпек“, на 
броју два је листа „Милан Кркобабић – ПУПС – И Мајданпек је Србија“, а са 
бројем три листа „Ивица Дачић – СПС – Јединствена Србија – Драган Мар-
ковић Палма“. Под бројем четири на гласачком листићу је листа „Др Мар-
ко Радуловић – Српски покрет „Двери“, на месту број пет “Влашка странка 
Мост“, на 6.-ом месту „Влашка странка“, док је са бројем седам листа Група 
грађана Доста је било – “Упалимо светло“. И.Ћ.

КЛАДОВО - Електропривреда Србије (ЕПС) расписала је конкурс 
за пријем 163 млада стручњака на две године, а шансу за први посао до-
биће 62 дипломца без радног искуства. Конкурсом је предвиђено запо-
слење на одређено време до две године 47 инжењера машинске и 39 
инжењера електро струке, 20 рударских инжењера, 10 информатичара, 
12 високообразовних стручњака грађевинске струке, девет геолошке и 
двоје технолошке струке.

Посао ће добити и 12 правника, по један хемичар, економиста и 
психолог. Највише радних места отворено је у Лазаревцу 51, у Костол-
цу 38, у Београду 25, у

Обреновцу 18, по пет у Сурдулици и Неготину, по четири у Кла-
дову и Новој Вароши, три у Пироту, по два радна места у Чачку,Малом 
Зворнику и Бајиној Башти и по једно радно место у Крагујевцу, Краље-
ву, Нишу и Новом Саду. 

Конкурс за пријем 163 млада стручњака отворен је до 19. септем-
бра, а радни однос се заснива на две године.

 М.Р.

МАЈДАНПЕК - Прошлонедељна седница Општинског већа у 
Мајданпеку била је прилика да се одлучује о низу актуелних питања из де-
локруга рада општинске владе, када је поред осталог утврђено пар закљу-
чака о утврђивању права на коришћење подстицаја за инвестиције у фи-
зичка средства пољопривредних газдинстава у овој години.

Како се чуло, према другом овогодишњем пресеку, интересовање 
пољопривредника је несмањено што потврђује и податак да је стигао 31 
захтев пољопривредних газдинастава на износ већи од милион и по дина-
ра. Осим тога, утврђен је и закључак о начину остваривања права на под-
стицај за развој овчарства, као пољопривредне делатности, према којем ће 
пријављена домаћинства моћи да рачунају на набавку уматичених грла која 
ће послужити као основа за формирање стада, а самим тим и унапређење 
и развој ове производње.

Чланови Већа прихватили су и предлог Комисије за процену штете 
настале од града који је 22.јула погодио Рудну главу, Клокочевац и Топол-
ницу, наневши штету на стамбеним, помоћним објектима и пластеницима, 
али и пољопривредним усевима. Локална заједница ће у складу са могућ-
ностима помоћи оштећеним домаћинствима, одлучено је овом приликом. 
Такође, позитивно су решени и захтеви цркве у Доњем Милановцу да се 
поплоча порта и Мајданпеку, за реконструкцију будући да је у једном делу 
угрожена њена стабилност.

Општинско веће је донело одлуку да позитивно одговори захтеву 
ЈКП „Доњи Милановац“ да материјално угроженим домаћинствима помо-
гне у измиривању дуговања водоснабдевање и изношење смећа, а у скла-
ду са чињеницом да је на претходној седници одобрен сличан захтев ЈКП 
„Водовод“ Мајданпек.  И.Ћ.

БОР - Како Град Бор годишње за плаћање превоза издваја близу 170 
милиона динара, а од продатих карата врати се свега 20-ак одсто новца, у 
локалној самоуправи озбиљно се размишља о увођењу бесплатног граског 
превоза за све грађане.

-Град Бор издваја значајна средства за превоз грађана, а од тога нам 
се од продатих карата врати свега једна петина, односно из буџета годишње 
издвајамо близу 170 милиона динара, а кроз карте нам се месечно врати 
2,5 до три милиона динара. О томе смо ових дана разговарали у локалној 
самоуправи, и морамо најпре да направимо модел и пронађемо законску 
форму. Повећање у буџету на годишњем нивоу износило би 30- 35 мили-
она динара, али би пуно значило грађанима Бора-изјавио је за недељник 
‘’Тимочке’’ Александар Миликић, градоначелник Града Бора.

По речима Миликића, уколико се пронађе одговарајући модел функ-
ционисања бесплатног градског превоза, може се очекивати да он заживи 
већ од наредне године. Б.П.
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ЂАЧКИ ИНТЕРНАТ 
ИДУЋЕ ГОДИНЕ

Министар просвете, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић у посети Мајданпеку

Почели радови на реконструкцији објекта у насељу Нови 
градски центар

Министарка Славица Ђукић Дејановић посетила 
општину Мајданпек

БОР ДОБИЈА НОВО 
ОБДАНИШТЕ

ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ

МАЈДАНПЕК- Министар просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије Младен Шарчевић почетком недеље посетио 
је општину Мајданпек и том приликом обишао обе основне школе у 
граду, као и ОШ „Бранко Перић“ у Рудној Глави, док је у Доњем Ми-
лановцу у фокусу био ђачки интернат који већ годину дана не ради.

Са челницима општине Мајданпек разговарао је о новој мре-
жи школа, те потреби да школе аплицирају за увођење ИТ одељења. 
Министар је указао на значај формирања Општинског савета роди-
теља и њихову улогу у процесу образовне политике. 

Посетивши школски интернат ОШ „Вук Караџић“ у Доњем Ми-
лановцу који није у функцији, монтажни објекат капацитета око 50 
места, за чију је реконструкцију и привођење намени потребно 27 
милиона динара, Шарчевић је указао на потребу да се припреми 
комплетна документација како би средства за реконструкцију тог 
објекта била обезбеђена у буџету за наредну годину. То је информа-
ција од изузетног зачаја за становнике најудаљенијих кулми, са којих 
деца основношколског узраста да би похађала наставу од петог до 
осмог разреда ту треба да бораве.

И.Ћ.

МАЈДАНПЕК- Министарка без портфеља задужена за демо-
графију и популациону политику, проф. др Славица Ђукић Дејано-
вић посетила је општину Мајданпек, која је у групи од 61 локалне са-
моуправе у Србији којима ће бити додељена бесповратна средстава 
за суфинансирање мера популационе политике. 

Министарка је после разговора са представницима локалне 
самоуправе обишла Предшколску установу “Марија Мунћан” у којој 
ће одобрена средства бити утрошена за адаптацију фискултурне 
сале и санитарних чворова. 

Са општинским руководством министарка Ђукић Дејановић је 
разговарала о бољој демографској будућности ове средине и мера-
ма које с тим у вези предузима и локална заједница и држава. Јер, 
општина Мајданпек тренутно ту има неповољну слику. Просек ста-
рости људи који живе у Мајданпеку је преко 45 година, на хиља-
ду становника се у једној години роди између седами осам беба, а 
умре 20-оро људи, а такав негативни природни прираштај има тен-
денцију погоршања. 

А осим тога ту су и миграције као други велики проблем, што 
за резултат има велику, разуђену општину која је депопуларизова-
на, истакла је министарка нагласивши да уз пуну сарадњу са локал-
ном заједницом то треба мењати. И.Ћ.

БОР - После пола века град Бор добиће ново обданиште. Тре-
нутно су у току радови на уређењу обданишта у насељу Нови град-
ски центар где се очекује да буде смештено око 120 малишана. 

 - Очекујемо да крајем септембра буду готови радови на 
уређењу простора за смештај деце, а након тога да у најкраћем року 
омогућимо и запослење нових радника и да вртић крене са радом. 
Ово обданиште ће имати развојну групу што досад није био случај 
у ниједном вртићу и са децом ће радити дефектолози и логопеди – 
казао је Александар Миликић, градоначелник Бора. 

Овај пројекат се реализује у сарадњи са Министарством за др-
жавну управу и локалну самоуправу. За радове је издвојено 18 ми-
лиона динара од чега министарство дотира 11 а преосталих седам 
град Бор. Објекат који је предвиђен за вртић је површине 540 ква-
драта где ће бити смештено пет и једна развојна група а очекује се 
упошљавање око 25 радника. Д.К.
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КРЕЋЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ 
„ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА”

ОПРЕМА И САРАДЊА У 
ИНТЕРЕСУ ПАЦИЈЕНАТА

ОДРЖАН „ПРКОС“

ШКОЛСКИ СПОРТ БАЗА 
ЗА ВРХУНСКЕ РЕЗУЛТАТЕ

ДРУШТВО

У Кладову одржана дводневна обука за наставнике

Министар здравља Златибор Лончар посетио Мајданпек

Четврти Позоришни фестивал младих у Књажевцу

Општину Мајданпек посетио Вања Удовичић, министар 
омладине и спорта у Влади Републике Србије

KЊАЖЕВАЦ - Четврти по реду ПРКОС (Позоришна ревија креативног ос-
мишљавања света), почео је у Књажевцу 27. августа. До 31. августа за најбољу по-
зоришну представу такмичили су се ансамбли из Раче, Бања Луке, Веике Плане, Ле-
бана и Београда. 

„Глумци су стигли, подигните завесу снова”, казао је редитељ Владимир Пут-
ник, селектор ПРКОС-а, на почетку још једне, четврте по реду позоришне ревије 
креативног осмишљавања света. Позоришни фестивали не праве се за театрологе 
и стручни жири, већ за публику, казао је он, позивајући Књажевчане да наредних 
дана са глумцима поделе страст за игром.

- Ласкам себи да сам вас за ове четири године упознао као публику са истан-
чаним укусом, специфичног позоришног сензибилитета и као велике заљубљенике 
у позоришну уметност. Видећете како страст за позоришном игром буди наду и веру 
у виши смисао који нуди уметност. Сматрам да за ово вреди ‘’ломити зубе’’ на свдлу 
сваког могућег бесмисла и да не треба заборавити да аматеризам није подгревање 
пепела са огњишта професионалаца, него чување театарске ватре - казао је Путник.

Селектор је за наступ на овогодишњем фестивалу одабрао представу 
“Прељубници” Културног центра из Раче, комад “Остајте” Независног универзите-
та из Бања Луке, “Вилу Сасхино” Аматрерског позоришта “Масука” из Велике Плане, 
“Све је у реду” Аматерског позоришта “Гимназијалац” из Лебана и “Секунд и 35 сто-
тинки” Театра 011 из Београда.

Све представе на ПРКОС-у пратио је жири у коме су ове године Ирфан Мен-
сур, Нада Блам и Иван Јевтовић. Победничкој представи припала је и новчана на-
града од 100 хиљда динара. 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.“

МАЈДАНПЕК.- Вања Удовичић, министар омладине и спорта у Влади Репу-
блике Србије, приликом овонедељне посете општини Мајданпек изјавио је да база 
за врхунске резултате у врхунском спорту лежи у школском спорту и локалним сре-
динама попут Рудне главе. 

Он је обишао фискултурну салу ОШ “Бранко Перић” и испред Министарства 
и Савеза за школски спорт, уручио спортске реквизите, два рукометна гола, табле 
за кошарку, мрежу за одбојку и 40 лопти за четири колективна спорта, као и ком-
плет опреме за Фудбалски клуб Рудна Глава.

Претходно, Вања Удовичић је обишао и Спортску халу у Мајданпеку и поче-
так њене реконструкције најавио за наредну годину, као и одређена улагања у по-
стројења базена у Мајданпеку чиме би се створили услови да се сезона рада про-
дужи, а млади Мајданпека добили услове за бављење спортом које би могли да 
користе и спортисти других средина.  И.Ћ.

МАЈДАНПЕК.- Посетивши Мајданпек, почетком ове недеље, Златибор Лон-
чар, министар здравља у Влади Републике Србије најавио је после обиласка Дома 
здравља “Др Верољуб Цакић” И Опште болнице, да ће поред дигиталног рентгена 
који ће стићи за који дан, мајданпечко здравство добити гастроскоп, колоноскоп, 
дефибриллатор и нов операциони сто. 

Ускоро ће стићи и ново санитетско возило које ће заједно користити обе 
здравствене установе, од којих се очекује да више и боље сарађују у интересу па-
цијената.

Министар Лончар је најавио да ће помоћи да лекари који раде у оквиру про-
грама боље доступности и приступачности у коришћењу здравствене заштите који 
финансира локална самоуправа, добију свој ИД број, а такође, да је разговарано да 
се капацитети здравствених установа боље користе, млади лекари и одмах упуте 
на специјализације како би без вакуум периода заменили лекаре специјалисте који 
ће за одређени број година отићи у пензију. 

Министар здравља је овом приликом рекао да ће Мајданпечанима убудуће 
бити резервисана два термина недељно за магнетну резонанцу у Клиничком цен-
тру Ниш. И.Ћ.

КЛАДОВО - У оквиру реализације пројекта “Дигитална учионица” у Кладову 
је одржана дводневна обука за електронске уџбенике и дигиталне образовне ма-
теријале за 11 наставника из те подунавске и општине Неготин. Циљ усавршавања 
је стручно оспособљавање наставника за коришћење савремених информацио-
но-комуникационих технологија у настави.

- Примена дигиталних уџбеника креће од ове школске године у првом и пе-
том разреду основне школе, а подразумева увођење и развој дигиталних вештина 
наставног кадра, који ће потом своја знања пренети ђацима. Циљ Дигитализације 
образовног система је да се уведу дигитални материјали и ојачају компетенције на-
ставника да могу да прате савремене трендове. Од септембра ђаци у 2.000 учионица 
учиће из дигиталних уџбеника, а настава у дигиталним кабинетима биће интерак-
тивна и занимљивија, захваљујући савременој опреми и дигиталним уџбеницима. 
У оквиру реализације Дигиталног образовног система од наставника се очекује да 
поседују одговарајући ниво информатичке и дигиталне писмености- казала је Дра-
гана Љубисављевић, сертификовани водитељ обуке.

Дигитални уџбеници биће бесплатни за ученике и нису једини материјали 
из којих ће деца учити јер ће бити комбиновани са класичним, штампаним уџбени-
цима. За пилот-пројекат “Дигитална учионица” држава је из буџета издвојила око 
70 милиона динара. М.Р.
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Покренута иницијатива за чишћење водотока

На стручној конференцији у Кладову представљена књига

Настављена асфалтирања кључних деоница
у општини Неготин

УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РЕКЕ 
У ДОЊОЈ КАМЕНИЦИ

ТВРЂАВЕ НА ДУНАВУ

ЗА ПУТЕВЕ 70 
МИЛИОНА ДИНАРА

КЛАДОВО - Кладовски Центар за културу био је домаћин учес-
ницима пете стручне Конференције „Очување нематеријалног и при-
родног наслеђа Дунава“ која је одржана у оквиру седмог Казан кул-
та. У раду Конференције учествовали су еминентни стручњаци из 
те области из Србије и иностранства, а на тему “Баштински туризам 
– значење, мане, врлине, савети“ говорио је професор др Томислав 
Шола из Загреба.

-Туризму је профит сврха, а бојим се – све више и опсесија. 
Ипак, одрживи туризам пази на своје ресурсе. Зато помаже и хра-
бри баштину, подупире и локалне традиције баш какве јесу, а не себи 

КЊАЖЕВАЦ - У Доњој Каменици у току су радови на чишћењу кори-
та реке која протиче кроз село, а чија је обала урасла у растиње и засађена 
што стаблима воћа, што баштама. На захтев Месне заједнице, посао обавља 
Јавно комунално предузеће ‘’Стандард’’.

Да неуређена корита река представљају праву опасност, Доњока-
меничани добро знају, јер су седамдесетих година на својој кожи осетили 
како изгледа када им бујични поток однесе село. Због тога су покренули 
иницијативу да се водоток очисти и за то добили и средства и сагласност 
локалне самоуправе.

- Кеј је изграђен 75, или 76. године и од тада није пипан, па су мешта-
ни искористили прилику да засаде орахе и свашта уз сам водоток. Ми смо 
као месна заједница поднели захтев и одобрили су нам да се очисти кеј. 
Биће лепше и за село и за туристе који дођу да виде село. Овај поток је опа-
сан, он је 73. и 75. носио село и зато је направљен кеј- каже Љубичица Ста-
менковић, потпредседница Месне заједнице Доња Каменица.

Циљ целог посла је безбедност становника Доње Каменице, који ће, 
када радови буду окончани, моћи мирно да чекају зиму и топљење снега 
са Старе планине.

- Посао изводи ЈКП ‘’Стандард’’, на захтев месне заједнице. Циљ је 
безбедност, пре свега, самих мештана. Овај поток је бујични, а урастао је 
у растиње. Корито јесте избетонирано, али је годинама запуштено. Циљ 
је да се то рашчисти и да се зима, а касније и топљење снега дочека у што 
бољем амбијенту - истиче Мишел Николић, помоћник председника општи-
не Књажевац.

Због чудесно необичне Цркве Пресвете Богородице, Доња Камени-
ца је често у прилици да угости бројне туристе, који долазе да се диве овом 
бисеру Тимочке епархије. Мештани су уверени да госте треба дочекати не 
само уређеном црквом, већ и целим селом.

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 - Након што су у Шаркамену и Јасеници асфалтирали кључ-
не деонице путева у укупној дужини 200, односно 500 метара, путари су на-
ставили са радовима и у осталим месним заједницама.

Тако је у селу Карбулово у оквиру Програма пресвлачења и асфал-
тирања улица и локалних путева на територији општине Неготин, асфалти-
рано неколико деоница, укупне дужине 550 метара, а радове је са 3,5 ми-
лиона динара финансирала локална самоуправа.

Екипе Предузећа за путеве Зајечар, огранка Штрабага, асфалтирале 
су деоницу од 550 метара у селу Мокрање, за шта је из буџета плаћено око 
четири милиона динара.

Нов асфалт добили су и мештани викенд насеља у Бадњеву где је ас-
фалтирано 180 метара пута између Бадњевске чесме и споменика Момчилу 
Ранковићу. И ти су радови финансирани из буџета са 1,9 милиона динара.

Радило се и у Милошеву, у којем су у последње године путари асфал-
тирали више од једног километра улица. Овога пута пресвучена је још јед-
на деоница дужине од 240 метара. Радови су коштали милион и по динара.

Локална самоуправа је, иначе, ове године, за крпљење ударних рупа 
и пресвлачење улица по крајинским селима, из буџета одвојила око 70 ми-
лиона динара. У општини Неготин најављују да ће у договору са саветима 
месних заједница наставити са инвестиционим одржавањем не само путе-
ва, већ и кључних објеката у крајинским селима, а све у циљу развоја и уна-
пређења живота мештана. С.М.Ј.

прилагођене – зна да и биљке расту ипак по својој генетици, а не 
како бисмо ми желели. Да би баштина остала нетакнута, мора се очу-
вати статус животне праксе или стваралачког колективног јавног 
сећања које није комерцијално. Похлепа за новцем може уништити 
културно наслеђе - казао је професор Шола.

На летњој позорници код Дома културе одржана је и промо-
ција књиге групе аутора „Тврђаве на Дунаву“, као и пројекција тв 
филма „Путеви римских императора – У клисури легионара“ у про-
дукцији РТС-а. Књига Тврђаве на Дунаву представља и доноси фо-
тографије седам чудесних грађевина, мање или више познатих јав-
ности.

-Књига “Тврђаве на Дунаву” произашла је из потребе да се ши-
роком кругу читалаца представе тврђаве које су грађене на обалама 
Дунава у Србији, а од којих су сачувани значајнији остаци. Ове тврђа-
ве су међу најважнијим у Србији и говоре о историји ових простора, 
ратним дејствима, некадашњем животу, навикама, начину градње, 
развоју војне архитектуре. Иако се тврђаве често помињу у домаћој 
историографији и популарним публикацијама, о њима је детаљније 
ретко писано. Подаци о њима су често противуречни, а многи дело-
ви тврђава су и даље непознаница. Тврђава у Бачу, као и Петровара-
динска дела су угарске архитектуре, фетисламска турске, као делом 
и Рамска, док се Голубачка и Смедеревска тврђава сматрају делима 
српског средњовековног војног градитељства. Београдска тврђава 
је део српске, угарске и турске фортификационе архитектуре - на-
гласио је Небојша Брадић, главни и одговорни уредник културног 
програма РТС-а.

 М.Р.
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Последњих деценија сведоци смо научно техничке револуције. Човек је овладао атом-
ском енергијом, освојио једним делом космичка пространства и увео у свој живот најширу 
примену механизације и аутоматизације. Због тога и животна средина постаје важан елемент 
свакодневног живота. Научно техничка револуција има утицаја на динамику и карактер мигра-
ције људи, на демографске промене и на њихов свакодневни живот човека. Јављају се многи 
фактори различите природе и порекла, који квалитативно мењају животну средину човека. 
Ти фактори могу бити механичке природе (бука и вибрације), затим поремећај електрично-
сти у смислу измењене јонизације ваздуха, дејство магнетизма и сл. , што све указује да се жи-
вотна средина човека, у градовима, изменила и да захтева комплексно проучавање и преду-
зимање превентивних мера у смислу заштите здравља људи. 

Данас у свету, а и код нас, све више се поклања пажња нормама за радну средину. У 
том смислу треба да се врше мерења индустријске буке, елиминишући све остале факторе, 
може да се одреди стварни степен оштећења психосоматског здравља људи који раде у бу-
ком угроженом простору. На основу таквих испитивања предлажу се одређене норме за буку.

Прве податке о штетном дејству буке дају Швеђани Тyбе и Фосброке 1826. год. Они су 
објаснили оштећење слуха код људи који су радили у ковачким радионицама. Та оштећења 
слуха су назвали „ковачка наглувост”. Касније се јављају и други аутори са проучавањима штет-
ног дејства буке на човека. 

Мере заштите се не могу предузимати, уколико се не познају физички квалитети буке, 
те им се из тога у поглављу о физичкој природи буке и вибрација посвећена и одговарајућа 
пажња.

БУКА

По дефиницији, бука је сваки нежељени звук. То значи да свака звучна појава (зујање, 
ларма, шум, галама, лупа, говор и сл.) која омета рад или одмор представља буку. Бука је, на-
рочито последњих деценија, један од основних узрока комплексног оштећења здравља, наро-
чито у великим, густо насељеним градовима. Некада се сматрало да је дејство буке ограниче-
но на орган слуха, али је данас на основу опсежних и систематских испитивања установљено 
да је њено дејство много сложеније.

Под одређеним условима и релативно тихи звуци могу да представљају буку, тако да 
она садржи поред физичких и психолошке, тј. субјективне елементе. Оцена да ли је неки звук 
бука или није, сасвим је субјективна: оно што је једном човеку бука, то неком другом не мора 
бити, иако се ради о истом звуку. Њена основна карактеристика је ометајући фактор који за-
виси од више величина: јачине, расподеле тонова, ритма понављања и субјективне склоно-
сти особе 1. На пример, музика која се изводи у дискотеци преко звучника, иако на присутне 
не делује као нежељени звук, доводи непобитно до оштећења слуха у свим случајевима када 
се прекорачи одређена граница звучног нивоа. 

Најнепријатнија, а тиме и најважнија, карактеристика буке је интензитет (јачина). Када 
потиче од једног извора произвољног интензитета и удаљености може се мерити и са више 
или мање успеха ублажити. Ако су узрочници буке више извора (саобраћајна бука) отежано 
је мерење интензитета, локација извора и спектрални садржај. При оваквим случајевима бор-
ба је такорећи безнадежна.

Све бржи темпо живота у великим урбаним срединама представља многоструки из-
вор буке, тиме она постаје прворазредно важан комунални проблем. Од настанка великих 
градова и појаве буке, помно се прати и изучава овај проблем и констатовано је да бука пред-
ставља непредвидљиво опасно зло по здравље становништва, и то у више аспеката. Најбоља 
акустичка средина за човека је нормалан разговор од 40 до 50 децибела (дБ). Тотална тишина, 
упркос увређеном мишљењу, није тако корисна пошто чак и особа која нема тако добар слух 
у таквој ситуацији чује кретање крви кроз крвне судове и куцање властитог срца. Све што је 
гласније од нормалног разговора - за организам је оптерећење.

Израчунавање нивоа буке

применом модела представља бољи, можда и једини практични метод за оцену ни-
воа буке у следећим ситуацијама:

•	  Када се мерење спроводи у условима високе позадинске буке 
•	 Када је потребно прогнозирати ниво буке за нпр. израду планске документације,
•	 Када је потребно испитати алтернативе у развоју и примени мера за редукцију буке,
•	 Када је потребно израдити контурне мапе буке,
•	 Када је ограничен приступ неким мерним тачкама.

Нивои буке се израчунавају применом међународних или националних стандарда 
који дефинишу алгоритме израчунавања. Алгоритми су углавном оријентисани ка одређе-
ном типу извора буке и њихова примена је ограничена само за тај извор буке. Изузетак пред-
ставља ИСО 9613 који одређује ниво буке на основу звучне снаге извора буке и може се при-
менити на било који извор за који је познат податак о нивоу звучне снаге.

СВАКОДНЕВНА БУКА И МОГУЋЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Бука којој су људи свакодневно изложени, околинска, комунална бука, бука боравиш-
них простора, један је од највећих проблема ужег, људског окружења, посебно у градским под-

ручјима. Бука је нежељен, односно прегласан, неугодан или неочекиван звук; смеса звукова 
различитих својстава која може бити трајна, испрекидана и ударна, променљиве јачине, раз-
личитог трајања и временске расподеле.

Главни извори у спољашњем простору су промет, индустрија, грађевински и јавни 
радови, рекреација, спорт и забава, а у затвореном боравишном простору извори буке су уз 
зграду везани сервисни уређаји.

Нивои буке присутни у комуналној средини нису довољно високи да би довели до 
оштећења слуха, али изазивају читав низ неаудитивних ефеката. Нарочито су осетљива на буку 
деца млађа од 6 година и особе старије од 65 година, жене су нешто осетљивије од мушкара-
ца у средњој животној доби. Бука се убраја у стресогене факторе и утиче на поремећај психо-
соматског здравља, јер изазива специфичне и неспецифичне ефекте, као и сталне и привре-
мене реакције организма.

Процењује се да је у Европи 40% становништва изложено буци цестовног промета 
еквивалентне висине звучног притиска изнад 55 дБ током дана, а 20% је изложено висини 
која прелази 65 дБ. Те висине буке сматрају се недопустивим за дуготрајну изложеност општег 
становништва. Спољашња бука се надзире доношењем прописа, стандарда и мера које огра-
ничавају број и интензитет извора.

ЗАШТИТА ОД БУКЕ У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА

Оруђа за рад и уређаји морају бити израђени тако да спречавају 
буку што настаје због ударних праволинијских и ротацијских кретања де-
лова оруђа и уређаја при њиховом раду и пренос буке преко конструк-
ције на тло, остале елементе радних просторија у којима се таква оруђа 
и уређаји налазе.

За спречавање буке што настаје због кретања флуида (ваздух, 
пара, плинови) кроз цеви или канале, као и при њиховом излажењу у сло-
бодну атмосферу (мотори с унутрашњим сагоревањем, парне машине, 

компресори, вентилатори и др.), примењују се одговарајуће мере заштите при пројектовању 
и монтажи цевовода (исправно уобличавање канала, одвајање цевовода од извора буке и од 
осталих елемената просторије умецима од гуме и других материјала што амортизирају звук, 
опремање крајева издувних цеви направама за пригушивање буке и сл.).

За спречавање буке што настаје због кретања превозних средстава у затвореним про-
сторијама (мостне и остале дизалице на шинама, железнички вагони, моторна колица, ручна 
колица и др.), примењују се одговарајуће заштитне мере за смањивање буке (полагање ди-
заличних колосека на еластичну подлогу, спајање заваривањем, облагање ковинских котло-
ва помоћних превозних колица гумом или другим еластичним материјалом који амортизира 
звук, асфалтирање главних путева у халама и радионицама ако су од бетона или другог твр-
дог материјала и др.).

Мере заштите од буке на објектима с радним просторијама
Објекти с радним просторијама у којима ће се смештати оруђа за рад и уређаји с из-

ворима буке или у које бука може да допре од споља, морају у погледу звучних увета, одгова-
рати одредби члана 8. овога правилника (допуштене вредности јачине буке), техничким про-
писима и акустичним прорачунима приложеним пројекту објекта.

Мере заштите примењиваће се и при реконструкцији грађевних објеката, радних про-
сторија и технолошких поступака, као и при постављању нових оруђа за рад и уређаја у рад-
ним просторијама, ако би таква реконструкција односно постављање нових оруђа за рад и 
уређаја могло придонети прекорачивању допуштених јачина буке.

Корисници нових и реконструираних објеката с радним просторијама у којима су 
смештена оруђа за рад и уређаји с изворима буке, морају пре пуштања у редовни погон тих 
оруђа и уређаја извршити мерења јачине буке на радним местима и у радним просторијама, 
ради провере да ли бука прелази допуштену јачину прописану овим правилником.

7.3. Средства личне заштите од буке

На радним местима на којима се при раду с оруђима за рад и уређајима, због технич-
ких или технолошких увета експлоатације односно других оправданих разлога, не могу испу-
нити акустички увети из члана 8. овога правилника (допуштене вредности јачине буке), који 
се утврђују одговарајућом техничком документацијом, морају се угроженим особама стави-
ти на располагање средства за заштиту слуха предвиђена Правилником о средствима лич-
не заштите на раду и личној заштитној опреми (“Службени лист”, бр. 35/69), односно одгова-
рајућим нормама. (http://www.zastita.com.hr/)

7.4. Здравствене мере заштите од буке

На радним местима на којима бука прелази 90 дБ, могу се запошљавати само особе 
које су на основи претходног специјалистичког здравственог прегледа проглашене способ-
нима за рад на таквим радним местима. Особе се морају у току рада подвргавати периодич-
ним специјалистичким здравственим прегледима, укључујући и аудиометријско испитивање 
слуха, у складу с чланом 49. ставак 3. Основног закона о заштити на раду. 

ЗАКЉУЧАК

На модерном радном месту бука је готово елиминисана, али су старији штампачи до-
вођени у везу са оштећењем слуха запослених који раде непосредно уз њих. Но, било који из-
вор буке у радном простору може и мора бити ефектно маскиран тако да не угрожава здравље 
запослених. Такође, при дизајну радног места треба обратити пажњу на тзв. „белу буку”. Као 
што код светлости бела светлост представља комплетан спектар видљивог светла, тако „бела 
бука” представља истовремено пуштање звукова свих фреквенција у чујном спектру (20 Хз - 
20 кХз). Ову буку (истина веома ниског интензитета) производи готово сваки компјутер, за-
хваљујући вентилаторима и дисковима који, ма колико тихи били, праве белу буку. Дугорочно, 
бела бука која на први поглед не смета доводи до деконцентрисаности и нервозе корисни-
ка.(Косовац )

Решење овог проблема јесте минимизирање извора беле буке у једној просторији: 
што мање компјутера у соби - то боље. Наравно, непрестано се праве све тиши рачунари и 
ИТ уређаји, али то повлачи и већу цену. Уређаји морају да испуњавају стандард ИСО 9296 и 
ИСО 9613 да буду тестирани у акустичкој лабораторији која поседује овлашћење ИСО 7779. 
(Косовац)

Звучна изолација ( заштита од буке) : Лишће има способност да одбија и упија звук. 
Структура листа апсорбује и преноси - и на тај начин смањује - један део акустичне енергије, 
а остатак одбија. Слој лишћа испред фасаде, посебно оног густог и тешког, реагује на звучне 
таласе својим кретњама. Ефикасност заштите од буке зелених фасада зависи од врсте биљ-
ке, величине листа и годишњег доба. Истраживања су показала да лишће смањује количину 
буке за око 5 дБ. Реакција живих бића на факторе промена у окружењу зависи од еколошке 
свести датог живог бића.(Austrotherm & Zelene fasade)

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар 
Центар за хигијену и хуману екологију 

Миљан Миљковић, дипл.инж.заштите животне средине и заштите на раду

УТИЦАЈ БУКЕ НА ЧОВЕКА

Сл.1. Градска бука 
(http://www.nonoise.org/library/envnoise/index.htm/)
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МАНИФЕСТАЦИЈА ОКУПИЛА 
300 ФОЛКЛОРАША

КУЛТУРА
Одржан 10. Сабор фолклора игра коло под Озреном

ДРУЖЕЊЕ СА 
ЕЛЕОНОРОМ ИЗ МИЛАНА

„БАЛКАНСКИ 
ИСТОЧНИЦИ”

Реализација пројекта ‘’Италијански волонтери у Србији’’

Удружење успешно промовише народну баштину

СОКОБАЊА- Десети јубиларни Сабор фолклора „Игра коло под Озреном“ 
одржан је у суботу на теренима код школе. Ове године на сабору је учествовало 
око 300 фолклораша из 13 културно уметничких друштава међу којима су била и 
два КУД-а из Бугарске па је сабор добио и међународни карактер. Поред домаћи-
на КУД-а „Соко”, учествовали су КУД „Фолклорна Китка” из Вршеца у Бугарској, КУД 
„Чародеики” из Вршеца, фолклорни ансамбл „Коло” из Књажевца, Центар народног 
традиционалног плеса и игре из Новог Сада, КУД-ови: „Вук Караџић” из Бадњевца, 
„Душан Јовић” из Ресника, „Расина” из Крушевца, „Каонички извори” из Каоника, „Пе-
трус Забрега” из Параћина, „Слемен” из Милушинца, „Буковик” из Мозгова и „Мла-
дост” из Читлука. 

Сабор негује и чува део народне традиције. Манифестација је, пре свега, 
ревијалног карактера и у оквиру ње културно-уметничка друштва представљају 
се играма из свог краја. Поред тога, има и такмичарски део у оквиру кога се би-
рају најлепша Лептерија и најлепши Жупан, ликови из чувене легенде овог краја. 

За победнике је организатор спремио вредне награде (викенд у Сокобањи, 
улазнице за аква парк, ручак или вечера). Ове године стручни жири у саставу, Го-
ран Петровић учитељ, Голуб Радовановић, етнолог, који је био и председник жирија 
и Љубиша Митић дугогодишњи кореограф ансамбла Оро из Ниша , је за најлепшу 
Лептерију изабрао Тању Пантелић из КУД-а Вук Караџић из Бадњевца а за најлепшег 
Жупана проглашен је Богдан Курјаков ,члан Центра народног традиционалног пле-
са и игре из Новог Сада. 

НЕГОТИН - Са жељом да верно следе и опстану на путу очувања музике и 
културне баштине, Вионера Пауновић, лауреат другог серијала “Шљивик” и носи-
лац титуле чувара народне баштине, недавно је формирала Удружење “Балкански 
источници”.

Ово удружење поникло је на темељима истоимене етно групе чији је зачет-
ник и покретач Миле Пауновић, маестро трубе и оснивач одсека трубе у неготин-
ској Музичкој школи “Стеван Мокрањац”. 

-Мој циљ је да прикажем и сачувам сва музичка и животна остварења мог 
супруга Милета Пауновића и нашу заједничку музику. Жеља нам је и да у Неготи-
ну у спомен на све оно што је на пољу очувања музичког блага и народне баштине 
учинио мој покојни супруг, прикажемо у оквиру јединственог музичког фестивала 
– каже Вионера Пауновић.

“Балканске источњаке” чине и врсни музичари: Бранимир Иконић (хармо-
ника), Владимир Цокић (хармоника), Славољуб Петровић (бас гитара), Милан Ни-
колић, (контрабас) и Божидар Симеонов, гајдаш из Бугарске, али је Удружење, ис-
тичу, отворено и за све друге, који желе да промовишу културу баштину овог краја, 
али и богату музичку традицију.

- Прикључио сам се овом удружењу из пијетета према Милету Пауновићу са 
којим сам радио у колу и који је био прави маестро. О “Балканским источницима” 
ће се још чути, а циљ је удружења да се очува етно музика нашег краја и да се очу-
вају сећања на Милета Пауновића. Захваљујући Вионери то је удружење заживело, 
а ја се надам да ћемо ми постати значајан културни фактор у нашем граду -  рекао 
је Драгољуб Станојевић, члан Удружења “Балкански источници”.

Удружење “Балкански источници”, иако као музички састав имају иза себе 
бројне наступе широм Србије и учешће на реномираним фестивалима, недавно су 
у Неготину, показали на манифестацији “Неготинско лето” тек део свог раскошног 
репертоара, са жељом да ову музику представе будућим нараштајима и покажу им 
како се чува и воли народна традиција.

 С.М.Ј.
„Овај пројекат суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изражени у 

подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

КЊАЖЕВАЦ - Реализујући пројекат ‘’Италијански волонтери у Србији’’, Цен-
тар локалне демократије пружио је Књажевчанима прилику да топло августовско 
вече проведу у уличном биоскопу, сусретну се са италијанском кинематографијом 
кроз филм ‘’Златни дечак’’ и упознају Елеонору Ифранко. Млада студеткиња права 
из Милана, у Књажевцу борави у оквиру програма Европски волонтерски сервис.

- Одлучила сам да дођем овде, да осетим какав је живот ван Европске уније, 
како је живети на Балкану, да упознам културу и људе. Допада ми се Књажевац, људи 
су веома топли и пријатељски, допада ми се ова мала заједница- каже Елеонора.

Путовање, упознавање вршњака, стицање нових знања, оно је што нуди Ев-
ропски волонтерски сервис и те погодности користи велики број младих људи, каже 
Саша Маринков из Центра локалне демократије. 

- Европски волонтерски сервис је програм који траје већ годинама и омо-
гућава мобилност младих широм Европе. Омогућава им да посете земље које ни-
када не би посетили. Ти програми су популарни и код нас, а надамо се да ће и Кња-
жевчани бити заитересовани да овакве програме раде у некој од земаља Европске 
уније и шире- истиче Маринков.

Елеонора је учествовала у Летњој школи грнчартсва, а до краја октобра, када 
се завршава њен боравак у Књажевцу, планира радионице са децом и младима, са-
радњу са Народном библиотеком ‘’Његош’’ и још неколико занимљивих програма 
који ће јој помоћи да упозна нашу културу. У међувремену, предано учи српски је-
зик. 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.“

Већ по традицији Сабор је у 16 часова започет дефилеом, када су учесни-
ци прошетали центром Сокобање, и одиграли заједничко коло у центру града на-
кон чега су уследили наступи на бини пред препуним трибинама, на теренима код 
школе. 

- Задовољан сам како је све протекло , мислим да смо успели да организа-
цију подигнемо на највиши могући ниво. Ово нам је друга велика манифестација 
ове године. Наредне године ћемо се потрудити да будемо још бољи и да ће се 11. 
сабор фолклора „Игра коло под Озреном“ одржати на Летњој позорници „Врело” - 
каже Славољуб Ћирковић, председник КУД „Соко”. 

Сабор је отворио председник општине Сокобања, Исдор Крстић, који је по-
здравио све учеснике, пожелео добродошлицу уз обећање да ће општина Сокобања 
и у будућности подржавати ову манифестацију. Након сабора, за све учеснике и го-
сте организована је журка у дискотеци УНО која је трајала до раних јутарњих сати.

Организатор сабора је КУД Соко под покровитељством општине 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.“


