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У ЗАЈЕЧАР ДОЛАЗЕ НОВИ ИНВЕСТИТОРИ

УГАШЕНА ЛИСТА ЧЕКАЊА ЗА УПИС У ВРТИЋЕ

Бошко Ничић, градоначелник Зајечара за „Тимочке“

Одржана 80. седница Општинског већа

Прошле године смо успели да консолидујемо ситуацију у Зајечару, да испла-
тимо заостале обавезе и радници редовно примају плату. Сада смо пажњу преус-
мерили на припреми добрих пројеката, и одмах након што у потпуности будемо 
стабилизовали финансије, кренућемо са озбиљнијим инфраструктурним радовима. 
У преговорима смо са три нова инвеститора који су заинтересовани да уложе свој 
капитал у отварање фабрика у Зајечару. Све су то добре вести у циљу привредног 
развоја и отварања нових радних места, нагласио је у интервјуу за недељник „Ти-
мочке“ Бошко Ничић, градоначелник Зајечара.

Од јуна 2017. године поново сте преузели функцију градоначелника 
Зајечара. Какву сте ситуацију затекли и какво је сада стање у граду?

- Прошле године смо успели да консолидујемо ситуацију у Зајечару. Пре све-
га мислим на то да смо заостале обавезе регулисали и да радници редовно примају 
плату. У Градској управи су плате касниле три месеца а у вртићима чак седам 
месеци. Сада запослени у 12 установа и јавних предузећа који примају пла-
ту из градског буџета, зараду добијају на време. Затекли смо 12 предузећа 
дуплирана једно чак и триплирано, исте намене: једно предузеће је било 
у ликвидацији, друго у стечају а треће радило са истим пословима. Преду-
зећа су послата у ликвидацију а обавезе нису измирене. Та дуговања су 500 
милиона динара и помоћ од државе од 380 милиона динара је пуно значи-
ла. Све неправилности које смо пронашли пријављене су државним орга-
нима и на њима је да даље раде свој посао.

На чему сада највише радите?
- Највећу пажњу смо преусмерили на припреми добрих 

пројеката. Одмах након што у потпуности будемо стабилизо-
вали финансије, кренућемо са озбиљнијим инфраструктур-
ним радовима. Саградићемо 500 или 600 метара изнад 
постојећег моста функционалан мост који ће повезати 
насеља Подвин и Котлујевац. За реконструкцију школе 
„Љубица Радосављевић Нада“ биће уложено 1,2 мили-
она евра и добро је што је Канцеларија за јавна улагања 
прихватила измену пројекта, јер првобитни није био у 
реду. За салу ОШ „Хајдук Вељко“ коју смо саградили 
2012. године, и која је буквално уништена, испало је 
да поред уложених 96 милиона динара у реконструк-
цију нове хале, морамо да инвестирамо 
још половину те суме новца да би је 
довели у стање каква је била 2012. го-
дине, а није одиграна ниједна утак-
мица у тој хали. Неизмерно сам захвалан 
на понуди представника Канцеларије за јав-
на улагања који су дошли, обишли овај објекат да са-
градимо затворени базен у оквиру тог простора. Само та инвестиција је 
вредна близу четири милиона евра. Наредне године радиће се реконструкција ком-
плетног средњошколског центра у Зајечару у оквиру којег су четири средње шко-
ле, за изградњу њихове сале и угоститељског објекта за потребе Економске школе 
са новом топланом на дрвну сечку на коју ће та школа бити прикључена заједно са 
спортском халом. Само та Енергана кошта четири милиона и реконструкција школ-
ског центра око пет милиона евра, а сав новац је обезбеђен из Канцеларије за јав-
на улагања. У плану је и долазак нових инвеститора на чему тренутно радимо пу-
ном паром.

О којим инвеститорима је реч?
-У преговорима смо са три нова инвеститора који су заинтересовани да уло-

же свој капитал у отварање фабрика у Зајечару. Један од потенцијалних инвести-
тора је фирма „Chang Shin“ из Кореје, произвођачи Nike патика, која производи 57 
милиона пари ових патика. Они су заинтересовани да овде отворе фабрику где би 
упослили 5000 радника и искрено мислим да тај профил кадрова у том броју који 
је њима потребан немамо у региону. 

Друга страна фирма, чије име још увек не могу да саопштим, жели да упо-
сли 2000 до 2500 радника техничке струке. Око 240 људи је већ било на разгово-
ру од којих ће 100 отићи у њихову компанију на обуку, за време док се овде буде 
градила фабрика. Један од проблема на који смо наишли је да на евиденцији НСЗ 
имамо нешто више од 6000 незапослених, а када су позивани да дођу на разговор 
за посао у овој фирми, већина је саопштила да не може да дође јер нису у Зајечару. 
Представници ове стране фирме ће крајем године донети коначну одлуку о томе да 
ли овде отварају фабрику, а одмах након тога са пролећа креће изградња погона и 
то ће трајати око годину дана. У прво време је у плану да 60-ак инжењера, претеж-
но Италијана, из њихове фабрике у Румунији која се затвара, овде почну да раде. 
Ради се о фирми која је прошле године остварила нето добит од 2,4 милијарде евра. 

У Зајечару су били и представници фирме „Клауке“ из Словачке, који се баве 
разним врстама производа од кабловске индустрије. „Делта aграр” је купи-

ла нових 100 хектара земљишта и планирају да близу 800 и 1000 хекта-
ра имају засаде јабуке и трешње. У Зајечару имамо хладњачу за вишњу 

капацитета 1000 тона, а „Делта aграр” жели да сагради хладњачу капа-
цитета 50 000 тона за трешњу и јабуку. Све су то добре вести у циљу 
привредног развоја и отварања нових радних места. Радује ме и кон-
структиван разговор који сам имао у Неготину са нашим привредни-
цима из Аустрије и Немачке који су такође заинтересовани да у свој 

родни крај уложе новац и крену да раде. 
Шта су намере тих привредника ?

 - Предложено је да оформе конзорцијум, 
удруже своја средства што би значило да њих 50-

ак уложе, свако од њих, по 300 хиљада евра, 
и буду кооперанти овим већим фир-

мама које имају намеру да по-
слују у Зајечару. Верујем да 
ће наши људи схватити да 
није будућност у томе да 

се из Србије одлази у ино-
странство, јер иста правила 

која важе за стране инвестито-
ре важе и за држављане Србије 

који имају озбиљну намеру да овде 
улажу новац и развијају биз-

нис. Верујем да има наде. 
Као што верујем и да 

има будућности за РТБ. 
Не видим ниједан раз-
лог за сумњу да ће ки-

неска компанија која долази као стратешки партнер борског гиганта да 
послује у Србији, неће донети добро и да као заједница од тога нећемо имати ко-
ристи. Сигуран сам да нови мендажмент РТБ неће дозволити многе стври које су 
доприносиле томе да борска компанија не послује позитивно. Мислим да овај крај 
има перспективу, само нам треба јединство и добра организација. 

Када говорите о јединству, колико је важна регионална сарадња?
- Она је најважнија. И верујем да ће у будућности још више јачати регио-

нална сарадња. Многе пројекте удружено можемо лакше реализовати. Тренутно 
се ради реконструкција пута Неготин – Зајечар, од марта ће се радити пут од Вра-
тарнице до Књажевца и пут између Пирота и Књажевца преко Калне, верујем да 
ће брзо бити сређена и саобраћајница која повезује Селиште и Бор. Сређена пут-
на инфраструктура је један од предуслова управо за долазак инвеститора. Јачање 
конкуренције утиче и на повећање зарада. Радостан сам и што се тиче Бора који 
је поново добио статус града. Два замајца развоја Тимочке крајине су управо Бор 
и Зајечар, Бор као јак индустријски и економски центар, а са друге стране Зајечар 
као развијени привредни и културолошки центар.  Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 80. седница Општинског већа. На днев-
ном реду било је 20 тачака, а већници су се највише бавили извештајима и плано-
вима образовних установа. 

Усвојени су извештаји о оствареним резултатима и годишњи планови основ-
них школа ‘’Дубрава’’ и ‘’Димитрије Тодоровић Каплар’’, као и Књажевачке гимназије. 
Чланови Већа истакли су да је уласком у пројекат доградње вртића ‘’Црвенкапа’’, у 
Књажевцу потпуно елиминисана листа чекања за упис у вртиће, што је чињеница 
којом општина може да се поноси, као једна од ретких средина у Србији у којој је 
то постигнуто. 

Већници су разматрали и усвојили неколико захтева месних заједница, те 
појединачне захтеве грађана за накнаду штете од уједа паса луталица. 

 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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НОВА РАДНА МЕСТА ПРИОРИТЕТ 
СВИХ ПРИОРИТЕТА

Биљана Глишић,одборница СНС у Скупштини града Зајечара за “Тимочке”

ИНТЕРВЈУ

Тренутни скупштински сазив у Зајечару донео је у протеклих 15 ме-
сеци око 400 одлука и решења које су од важности за несметано функцио-
нисање града. Град Зајечар налази се ван свих главних коридора, тако да се 
морамо трудити много више него градови који су поред ауто путева, како 
би се потенцијални инвеститори привукли и задржали у нашем граду, а све 
с циљем смањења незапослености,која је горући проблем у граду на Тимо-
ку, каже у интервјуу за недељник “Тимочке” Биљана Глишић, одборница СНС 
у Скупштини града Зајечара.

Како оцењујете рад Скупштине града Зајечара и да ли се 
може рећи да су седнице конструктивне?

-Рад Скупштине Града Зајечара је веома конструктиван 
и ефикасан. С обзиром на значење речи конструктиван, то 
је онај који сређује, који доследно, логички развија (мисао, 
замисао), гради, подиже, рекла бих да ми градимо бољи 
живот за грађане Зајечара, стварајући услове за улагање 
инвеститора у наш град. Од јуна 2017. године када је фор-
миран овај скупштински сазив, па до јула 2018. када је одр-
жана 18. седница, разматрали смо око 400 тачака дневног 
реда и донели исто толико одлука и решења. Углавном се 
оне односе на буџет града, рад јавних предузећа и устано-
ва, на школске одборе, а све с циљем да град Зајечар функ-
ционише боље и ефикасније.

На који начин комуницирате са 
грађанима-бирачима?

-Углавном је комуникација у ди-
ректном контакту и разговору,ређе 
преко друштвених мрежа. Трудим се 
да помогнем како год могу, да прене-
сем добре предлоге, али и распо-
ложење грађана надлежним ор-
ганима и институцијама у граду 
- шефу одборничке групе, већ-
ницима градске управе. Ми 
смо ту ради грађана, а не 
они ради нас. У Зајечару 
се организује преко 30 
културно-уметнич-
ких манифестација , 
не рачунајући кон-
церте, биоскопске 
и позоришне пред-
ставе. С обзиром 
на то да учествујем у 
њиховој организацији и праћењу често 
сам у контакту са људима и знам шта мисле. Из тих разговора закључујем 
да је све мање оних који мисле негативно о тренутној зајечарској власти.

Шта грађане највише брине?
-Људи од нас највише траже посао. Иако то није у надлежности ло-

калне самоуправе, ми се трудимо да створимо амбијент за отварање но-
вих привредних организација. Свесни смо да тај процес не иде брзо, сви 
напори су сконцентрисани како би младе људе задржали да остану и раде 
у Зајечару. За грађане су јако важне и саобраћајнице, асфалтирање улица у 
граду и селима, квалитетни путеви који спајају град и села, крпљење удар-
них рупа, уређење тротоара,итд. Морам да напоменем да је доста тога и 
урађено, прочули смо се по лепо уређеном граду у коме све градске служ-
бе добро функионишу, имамо беспрекорно уређену Попову плажу,цен-
трални градски трг, тако да грађани схватају наше напоре и поруке које 
тиме шаљемо инвеститорима , а то је да је добро да улажу у један тако леп 
и уређен град. 

 Да ли сте члан неког радног тела у СГ Зајечара и да ли се уважа-
вају ставови тих радних тела?

-Члан сам Одбора за друштвене делатности и Комисије за предла-
гање имена улица, тргова, школа, институција и установа. Ставови тих рад-
них тела се уважавају у складу са њиховим надлежностима. Одлуке које до-
носе та радна тела не обавезују Скупштину да их прихвати, по Пословнику 
о раду Скупштине. На пример,комисија за предлагање имена имена ули-
ца, тргова, школа, институција и установа на основу садашњих прописа , 
може своје образложене предлоге доставити надлежној републичкој служ-
би која се изјашњава о њима и тек када та служба прихвати предлоге ко-
мисије, онда они долазе на седницу Скупштине, где се одборници о њима 

изјашњавају. Да ли ће одборничка већина усвојити те предлоге зависи од 
образложења предлагача. Значи, одборници су ”старији” од свих комисија.

Како се припремате за седнице Скупштине града Зајечара?
-Добра пракса је што материјал за градске седнице добијамо елек-

тронским путем, тако да можемо да га погледамо у сваком тренутку, где 
год да се налазимо. Тај начин је много једноставнији и лакши, како за нас 
одборнике, тако и за скупштинску службу. Притом остварена је већа уште-
да, тако да поздрављам ту идеју, мислим да је добро осмишљено, јер по-

ред поменуте уштеде на свом налогу имамо и доступну архиву, као и По-
словник о раду.

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

-Не јављам се често за реч, јер сматрам да су предло-
зи одлука и решења која смо добијали добро образложе-
ни, да су аргументовани и да нема потребе да их критикујем 
или хвалим. Такође,известиоци додатно објашњавају пред-
ложене одлуке или решења. Сматрам да Српска напредна 

странка ради у интересу грађана, а ако будем проценила да 
на било који начин неки предлог одлуке није у складу са тим, 

тражићу додатно објашњење и ако не будем задовољна под-
нећу амандман. До сада, за ових 15 месеци није било 

потребе за тим. Што се тиче предлога одлука то 
је у процедури. Као члан Комисије за пред-

лагање имена улица, тргова, школа, ин-
ституција и установа поднела сам 

својих 15 –так предлога за име-
на улица у граду и заједно са 

предлозима осталих чланова 
биће то наш предлог одлуке 
о именима улица у граду и 
селима које их тренутно не-
мају.

Шта су приоритети у 
развоју града Зајечара?

-У Зајечару је највећи 
проблем незапосленост и 

зато је приоритет свих при-
оритета отварање но-

вих радних места. Није 
важно да ли је у питању 
производња, туристич-
ке или услужне делат-

ности, важно је створити 
амбијент за долазак инве-

ститора и у сарадњи са Вла-
дом републике Србије, довести их у наш град. То није лак посао, јер смо ми 
ван свих главних коридора и морамо се трудити много више него градо-
ви на ауто путу или у близини Београда, аеродрома итд. Ипак, наш градо-
начелник и комплетна градска управа улажу велики напор, имају сву под-
ршку нас одборника владајуће коалиције и сигурна сам да ћемо успети, да 
ће инвеститори доћи, отворити фабрике, обновити и подићи хотелске и ту-
ристичке капацитете, да ћемо зауставити одлазак младих из нашег града.

Пољопривреда је била и остала наша развојна шанса, зато је до-
бро што град помаже воћарима, пчеларима и у плану је још већа подршка 
пољопривредницима, што је по мени такође приоритет.

Такође, морамо привући пажњу потенцијалних инвеститора органи-
зовањем културно-забавних манифестација по којима смо препознатљиви 
попут Гитаријаде, где је ове године наступао Били Ајдол, када је колона во-
зила код Параћина, на улазу са ауто пута на скретању према Зајечару била 
дуга осам км, па да опет ти инвеститори чују за нас,посете овај крај а онда 
се одлуче да баш ту инвестирају свој капитал, што је, такође приоритет.

Добро је и да се културно-уметничке манифестације организују у се-
лима на подручју Града Зајечара.То је јако важно за људе који живе тамо, то 
је подстицај да људи чувају и обнављају село, јер је одлив младих са села 
још већи него из града.

 М.М.

Пројекат „Зајечар: Одборници имате реч” суфинансира Град Зајечар. “Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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ОБЕЛЕЖЕНО ПОЛА ВЕКА БРАТИМЉЕЊА 
КЊАЖЕВЦА И БЕЛОГРАДЧИКА

Желе да заједнички граде своју будућност у Еропској унији
ДРУШТВО

КЊАЖЕВАЦ - Његова екселенција амбасадор Србије у Софији Владимир 
Ћургус био је у среду, 26. септембра, домаћин пријема који је у главном граду Бу-
гарске приређен у част пола века братимљења, сарадње и пријатељства општина 
Књажевац и Белоградчик. 

Међусобно разумевање и искрено пријатељство оно је чиме могу да се по-
носе општине Књажевац и Белограчик, негујући своју братску сарадњу читавих пе-
десет година, казао је на пријему у амбасади Србије у Софији, његова екселенција 
амбасадор наше земље у Бугарској Владимир Ћургус. 

- Књажевац и Белоградчик су не само пример добре сарадње, него пример 
искреног братимљења два народа, пограничне сарадње, међусобног разумевања, 
пример да два народа нису тако далеки, како је то некада изгледало у историји, да 
су ближи и отворенији. Надам се да ће за следећу јубиларну прославу две земље, 
као чланице ЕУ, имати отворену границу - истакао је амбасадор. 

Оно о чему говоре политичари на великим конференцијама, ове две општи-
не показују на локалном, микро нивоу, истакао је Огњен Златев, шеф представ-
ништва Европске комисије за Бугарску. Он сматра да два народа – бугарски и српски 
треба заједнички да граде своју будућност у Еропској унији, као фактори стабил-
ности на Балкану. 

- То није добар пример, то је најбољи пример сарадње. Општине Књажевац и 
Белоградчик на локалном, микро нивоу практично показују оно о чему политичари 
говоре на великим конференцијама. Српски и бугарски народ желе да виде Балкан 
заједно у Европској унији. Они не желе поделе и границе, свесни да само заједно 

можемо да успемо. Ми смо мали народи. И Бугарска и Србија немају више од се-
дам, осам милиона становника. Имамо сличну историју, пишемо ћирилицом, имамо 
сличне културе. У прошлости, имали смо успоне и падове, некада се нисмо добро 
разумели, како се то и дешава у велииким породицама. Али, важно је да из исто-
рије извучемо поуке и да идемо напред. Заједно. Само ако смо уједњени и радимо 
заједно, можемо да успемо. То, хвала Богу, разумеју и у Бриселу – да неће бити си-
гурности у Европи, ако нема сарадње и сигурности на Балкану - нагласио је Златев. 

Пола века Књажевац и Белоградчик залажу се за вредности на којима по-
чивају модерна друштва, а читаву деценију лидери су и прекограничне сарадње, 
сањајући сан о отварању граничног прелаза на Кадибигазу, рекли су шеф кабине-
та председника општине Књажевац Бранислав Јосифовић и кмет Белоградчика Бо-
рис Николов. 

- Упознали смо људе са вредностима које смо делили свих ових 50 година. 
То су вредности које су потребне читавом Балкану – толеранција, култура дијало-
га, братство. Наше две општине су лидери у прекограничним програмима, орга-
низујемо највећи међународни сабор на Кадибогазу. Обе општине имају велики 
сан – гранични прелаз, који би дао велику шансу даљем развоју читавог региона, 
јер се и Књажевац и Белоградчик налазе у мање развијеним деловима својих зе-
маља - рекао је Јосифовић.

Николов је нагласио да је реч о вишедеценијској сарадњи ових народа. 
- Они желе да се срећу, да се друже, а ми треба да им дамо шансу, могућност 

да то чине што чешће. Већ неколико година о томе причамо, а крајње је време да 
то и урадимо – да направимо гранични прелаз на Кадибогазу. То је у интересу биз-
ниса, економије, културе, спорта. Надам се да ће нам две државе и два руководства 
помоћи да коначно решимо тај проблем - нада се Николов. 

Граница постоји само на папиру, све друго је живот и све друго су људи, 
оценио је Влада Радовановић, координатор прекограничне сарадње у књажевач-
кој општини. 

- Сарадња је званично почела далеке 1968. године у једном другом систе-
му, у једном другом веку. Свих ових година она је опстала, није се прекидала. Не-
кад је била интензивна, некад мање изражена. Последњих двадесетак година она 
је свестрана. Све наше институције имају своје партнере у Бугарској - закључио је 
Радовановић. 

Пријему у Амбасади Србије присуствовали су амбасадори бројних земаља 
Европе и света, те амбасадори земаља бивше Југославије.  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.“



БРОЈ 311 5ИНТЕРВЈУ

Праћење раста и развоја деце у Предшколској установи (ПУ) “Бамби” у Бору 
засновано је на тимском раду стручних сарадника, васпитача и медицинских сеста-
ра-васпитача. Уколико су тиму стручних радника установе потребне и додатне 
мере подршке често и родитељи буду укључени у превазилажење истих. С обзиром 
на то да је породица гнездо у коме деца стичу своја прва животна искуства, као и 
место из кога потичу сви проблеми неопходно је веће повећање пажње и едукације 
везане за ову најзначајнију друштвену заједницу, каже у интервјуу за недељник “Ти-
мочке”, Весна Думитрашковић,психолог у ПУ “Бамби”.

Кoja je улoгa стручних сaрaдникa у Прeдшкoлскoj устaнoви “Бaмби“ и 
вaшa кoнкрeтнo улoгa у „Бaмбиjу“?

- Улога стручних сарадника је да на основу савремених теоријских и прак-
тичних сазнања о детету утиче на стварање услова за подстицање целокупног раз-
воја деце предшколског узраста. У сарадњи са васпитачима и медицинским сестра-
ма-васпитачима, стручни сарадници креирају програм рада са децом у складу са 
циљевима и задацима програма васпитно - образовног рада. Стручни сарадни-
ци учествују у изради Годишњег плана рада Установе предлагањем мера за 
унапређење рада исте у складу са потребама деце и родитеља. Улога пси-
холога у вртићу је да својим научним сазнањима из области психологије 
створи адекватну климу која ће стимулисати дечји развој. Задатак пси-
холога је да заједно са осталим стручним сарадницима, васпитачима 
и медицинским сестрама - васпитачима креира васпитно образовни 
рад, подстиче интеракцијски однос између деце и одраслих, истражи-
вачким радом учествује у унапређивању делатности предшколског 
васпитања и образовања, сарађује са породицом, основним школа-
ма, локалном самоуправом, Центром за социјални рад, Здравстве-
ним центром, Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја као и са другим сродним институцијама.

Кoликo имa стручних сaрaдникa у ПУ 
„Бaмби“ и кojих свe прoфилa?

-У ПУ „Бамби” раде четири стручна са-
радника: логопед, стручни сарадник за фи-
зичко васпитање, педагог и психолог.

Нa кojи свe нaчин прaтитe дeчиjи 
рaст и рaзвoj?

-Дечији развој и напредовање пра-
ти се углавном тимски у сарадњи са вас-
питачима и медицинским сестрама - вас-
питачима. Израдили смо и инструменте за 
праћење дечјег развоја и напредовања 
који васпитачима пома-
жу у планирању актив-
ности са децом. Струч-
ни сарадници обилазе 
групе и том приликом 
идентификује-
мо децу којој 
је неопходан 
неки вид подрш-
ке и интензивније 
праћење од стране 
стручних сарадника.

Штa je свe прeдвиђeнo плaнoм и 
прoгрaмoм рaдa у пoглeду рaдa сa дeцoм?

- Планом и програмом рада Установе 
предвиђени су стални и посебни и специјализовани облици васпитно образовног 
рада са децом. У оквиру сталних облика васпитно образовног рада спадају цело-
дневни и полудневни боравак и рад са децом на болничком лечењу. Целодневни 
боравак обухвата децу узраста од 12 месеци до 3 године (тзв. јаслене групе) и децу 
од 3 до 6,5 година (вртић). Полудневним боравком обухваћена су деца од 5,5 до 6,5 
година у припремном предшколском програму. Са сваком групом деце ради по је-
дан васпитач, а рад у овим групама одвија се сменски, тј. једне недеље пре подне 
од 8:00 до 12:00 сати, а друге недеље поподне од 14:00 до 18:00 сати. Рад са децом 
на болничком лечењу представља специфичан облик васпитно-образовног рада, 
који се организује у болници. Обавља се по програму који је модификован, с обзи-
ром на услове и специфичности у болничким просторијама, зависно од режима кућ-
ног реда болнице. Такође, у плану је и развојна група у којој би се радило са децом 
са сметњама у развоју, али због недостатка кадра (олигофренопедагога) овај облик 
рада се тренутно не реализује. Што се тиче посебних и специјализованих програма 
реализује се „Играоница” за децу од 3 до 5 година која нису обухваћена ни једним 
обликом васпитно-образовног рада Предшколске установе „Бамби“. Циљ „Играони-
це“ је социјализација деце, стицање нових знања и вештина кроз игру и дружење 
са децом и одраслима, како и припрема за припремни предшколски програм и по-
лазак у школу. У оквиру пројекта под називом „Заједно до школе” у две припремне 
групе при школи реализују се радионице за децу из социјално угрожених средина 
узраста од 3 године до поласка у школу. У оквиру ових облика рада организују се и 
спортске активности за децу „Плешемо растемо здраво” и „Спортска секција” у по-
подневним сатима, а које не улазе у цену вртића.

Кojи су нajчeшћи прoблeми примeћeни кoд дeцe oд jaслицa дo прeшкoл-
скoг прoгрaмa кojи бoрaвe у ПУ Бaмби?

 - Оно са чиме се све чешће сусрећемо јесу проблеми у понашању деце који 
прелазе границе дечјих несташлука, такође се ту јављају и проблеми у говору (деца 
све касније проговарају), недостатак пажње, недовољно развијена крупна и фина 

моторика. У већини случајева, ако дете нема здравствених потешкоћа, проблеми 
леже у породици.  Породица је гнездо у коме деца стичу своја прва искуства, а упра-
во та прва искуства су основ за адекватан раст и развој детета. Те наше „мале птиће” 
припремамо за живот ван гнезда, јер ће она врло брзо ојачати и развити своја кри-
ла ако их у томе подржавамо. Када одлете мораће сама да брину о себи, а бринуће 
онако како смо их томе научили. Уколико родитељи своје слободно време, којег 
нажалост све мање имају, не проводе са својом децом на квалитетан начин, деца 
неће бити довољно стимулисана и самим тим неће бити у могућности да развију 
своје потенцијале. Деци је потребна нежност, пажња, игра, што више физичких ак-
тивности али и јасно постављене границе шта смеју а шта не, као и доследност у ис-
тим. Ако дете не спутавамо у њиховој вољи да се сама хране, облаче, обувају, перу 
зубе и сл. оно ће брже савладати обављање тих радњи и створиће позитивну сли-
ку о себи. Уколико их спутавамо, деца ће се повући и створиће негативну слику о 

себи и имаће мањак самопоуздања. Деца воле и да буду укључена у сва-
кодневне активности породице и потребно је подржавати их у томе, 

она тако уче, понављају оно што ми радимо. Оно што је такође јако 
важно јесте да је деци потребна интеракција са родитељима, дру-

гим одраслима и другом децом како би могла да развију своје 
социјалне вештине. Играње игрица, гледање цртаних филмо-

ва и неприлагођеног програма за дечји узраст не доноси ни-
какву добит деци, доноси само мало мира и тишине роди-

тељима. Некада је и то у реду, али контролисано.
Ако време које проводимо са децом није квали-

тетно (није пуно љубави, нежности, подршке, нема разго-
вора, маштања, играња, цртања, читања прича, смејања, 
шетње, давања одговора на безброј дечјих питања... као 

и јасно постављених граница и доследност у истим), 
родитељи и деца ће упасти у хаотичну шему по-

нашања одакле им је тешко да се извуку. А 
управо то за последицу има проблем у 

понашању, емоцијама, пажњи, говору, 
а касније и у учењу. Што је дете ста-

рије а неадекватна шема понашања 
дуже присутнија у породици, после-

дице се теже отклањају. Деца која 
су на млађим узрастима укључе-
на у васпитно образовни систем 
буду и усмеравана на адекватан 
начин, наравно поштујући њи-
хову индивидуалност и капа-
цитете деце и родитеља. 

Нa кojи нaчин сe 
рeшaвajу прoблeми?

- За решавање про-
блема који се јављају код 
деце пре свега нам је по-
требна сарадња са роди-

тељима, било да се ради 
о одвикавању од пе-

лена, проблема у 
понашању или 

сметњама у раз-
воју код детета. 

Као што сам већ напоменула, породица је основ и 
на предшколском узрасту родитељи су једна од главних фигура у дететовом живо-
ту од којих оно учи. Уколико проценимо да немамо сарадњу са родитељима или не 
можемо да пружимо адекватну помоћ, упућујемо родитеље у установе вишег ни-
воа. Тренутно је актуелан проблем адаптације деце на вртић. Деца која се до сада 
нису одвајала од родитеља бурно реагују и кад им се спомене вртић. Наш посао је 
да охрабримо родитеље и да им објасним да је то сасвим нормална реакција де-
тета приликом адаптације на вртић. И родитељи исто реагују на адаптацију, пра-
ти их осецај кривице што су оставили дете иако је оно адекватно збринуто. Ако у 
сарадњи са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима проценимо да де-
тету не прија тако нагла промена, онда позовемо родитеље на разговор и заједно 
направимо план адаптације.

Кaкo сaрaђуjeтe сa дирeктoрoм ПУ и другим сaрaдницимa, a кaкo сa 
рoдитeљимa?

- Сва битна питања решавају се тимски. До сада нисамо имали проблема око 
сарадње, а директор се, у складу са могућностима, максимално труди да нам обе-
збеди адекватне услове за рад. 

Дa ли су рoдитeљи укључeни у прoцeс дoнoшeњa нeких oдлукa и нa 
кojи нaчин, и кoликo je вaжaн тaj тимски рaд зa дoбрoбит мaлишaнa ?

- Већ сам напоменула колико је битан тимски рад са родитељима. Ми се тру-
димо да родитеље што више укључимо и отворени смо за сарадњу.

Постоји Савет родитеља, где се родитељи упознају са Планом рада Устано-
ве, као и извештајима. Укључујемо и представнике из редова родитеља у наше ак-
тиве и тимове. 

 М.М.

Пројекат „Све је стало само деца расту“ суфинансиран је средствима из буџета Гра-
да Бора. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства“

Весна Думитрашковић, психолог у Предшколској установи (ПУ) “Бамби” за “Тимочке”

СВЕ ПОТИЧЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ
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Одржан пријем за младе ватерполисте

БОРСКИ ВАТЕРПОЛО ИМА БУДУЋНОСТ 

Општина Кладово решава статус тешко запошљивих лица

ЗА НОВА РАДНА МЕСТА 
ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДИНАРА

Одржан састанак „Коридора“ са представницима 
Алексинца и Сокобање

ИЗГРАДЊА 
„РУТЕВАЧКЕ ПЕТЉЕ“

БОР-Градоначелник Бора Александар Миликић организовао је ове 
недеље пријем за играче и чланове стручног штаба Ватерполо клуба Бор, 
који су на недавно одржаном турниру у Бечу освојили друго место и до-
стојно представили свој град и земљу.

Први човек Бора је овом приликом нагласио да се из градског буџета 
издвајају значајна средства за директно финансирање спортских клубова 

 СОКОБАЊА - Протекле недеље је, у малој сали општине Сокобања 
одржан састанак поводом изградње државног пута другог А реда на деони-
ци Рутевац-Мали Цвет. Састанку су поред представника сокобањске локал-
не самоуправе присуствовали и представници фирме „Коридори Србије“, 
пројектантска фирма „Цесна“ Ковин која је ангажована за израду идејног ре-
шења овог пројекта, представници фирме „Инфоплан“, као и представници 
Електродистрибуције, Телекома, Катастра, Водовода и канализације општи-
не Алексинац на челу са начелником Одељења за привреду при Општин-
ској управи Алексинца Оливером Марковићем. 

 - Састанак је био веома успешан, разговарало се о идејном решењу 
Рутевачке петље као и целе те деонице која ће бити изграђена. Презен-
тован је предлог и виђење како би то требало да изгледа а извршене су и 
консултације са свим релевантним чиниоцима из Алексинца како би до 10. 
октобра, добили квалитетно идејно решење - каже Исидор Крстић, пред-
седник општине Сокобања. 

Оливер Марковић, начелник Одељења за привреду алексиначке 
Општинске управе нагласио је да је реч о веома важној инвестицији.

- Ово је врло важна инвестиција , не само за општину Алексинац већ 
и за општину Сокобања. Тачно је да се целокупна инвестиција налази на те-
риторији општине Алексинац али је стратешки веома битна и за Сокобању 
- каже Марковић. 

Рок за израду идејног решења је 10. октобар а очекује са да до по-
четка следеће године буде завршена израда планске и пројектне докумен-
тације и да се потом започне са реализацијом пројекта.  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.“

КЛАДОВО - Општина Кладово и Локални савет за запошљавање по-
тписали у Уговор о раду са 16 послодаваца код којих ће 20 незапослених 
лица из категорије теже запошљивих, која су старија од 50 година, бити рад-
но ангажована 12 месеци. Уговори о раду допринеће решавању њиховог 
статуса, захваљујући и подршци послодаваца. У локалној самоуправи су 
препознали тежак статус лица која се годинама налазе на евиденцији Испо-
ставе Националне службе за запошљавање и покушавају да реше проблем 
оних који су због неуспеле приватизације и транзиције остали без радног 
места. Предузетницима су Уговоре уручили Милисав Ратопекић, председ-
ник општине Кладово и његов помоћник Саша Николић.

- Наша је намера да помогнемо незапосленим лицима која су због 
субјективних околности без сопствене кривице остали без посла. За ту меру 
из буџета смо издвоијили четири милиона динара, више него што је плани-
рано, јер нам је циљ био да испунимо захтеве свих оних који су са посло-
давцима конкурисали за радно место. Осим тог у оквиру програма Стручна 
пракса финансирамо и обуку за 14 младих Кладовљана који се усавршавају 
код осам послодаваца- истакао је Саша Никоилић, помоћник председни-
ка општине Кладово.

Програм запошљавања незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих, општина Кладово је реализовала уз техничку подршку Национал-
не службе за запошљавање.

- Без посла и примања сам остао пре 15 година и од тада живим на 
граници сиромаштва. Захваљујући подршци локалне самоуправе мојим му-
кама је дошао крај - казао је Миле Јовановић, некадашњи радник кладов-
ске “Пластике” фирме које одавно више нема. М.Р.

и организација, као и да град индиректно помаже развоју спорта кроз фи-
нансирање установе Спортски центар у којој по проценама дневно прође 
од 1500 до 2000 спортиста.

- Ватерполо клуб Бор је један од млађих, ако не и најмлађи форми-
рани клуб у Србији и мени је заиста велика част и задовољство да су ови 
млади људе пуне енергије и ентузијазма показали велика достигнућа и за-
хваљујући њима ватерполо у Бору има будућност. Град Бор одваја 400 хиља-
да динара за финансирање клуба, а поред тога одваја и финансијска сред-
ства за рад Спортског центра. Оно што ми морамо у наредном периоду, а 
то смо већ пре пар месеци и дали обавезу људима из Спортског центра је 
да обезбедимо услове да се на затвореном базену одради посебна филтра-
ција и да се у овом вакум периоду, пре почетка грејне сезоне догревају ба-
зени како би наши спортисти као и сви грађани могли да користе базене 
како за потребе спорта тако и за купање - каже Миликић.

Урош Живановић, тренер у Ватерполо клубу Бор додао је да под-
ршка градоначелника свима у клубу само додатна мотивација и подстрек 
да буду још бољи.

- Оно што ми стално напомињемо јесу услови, односно наши базени, 
који су изванредни, али нису искоришћени током целе године. Тако да нам 
је превазилажење те пауза између тренинга најважније за сада и онда све 
можемо да планирамо много темељније и дугорочније - истиче Живановић.

Четрнаестогодишњи Марко Јовановић, најмлађи је играч Ватерпо-
ло клуба Бор, који не крије одушевљење и импресије које носи из главног 
града Аустрије.

-У Бечу је било прелепо. Имали смо одличан смештај и храну. Вода у 
базеним је била топла, међутим напољу је било много хладно, али то нам 
није сметало да остваримо овако позитивне резултате. Домаћини су нас 
љубазно дочекали, а није изостала ни прослава медаље - тврди млађани 
Јовановић. М.М.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА БОРА
У Музичкој школи “Миодраг Васиљевић” организована Свечана академија

Компанија „Еликсир” донирала је 22 милиона 
динара за путеве

Уручена решења о субвенцијама 
пољопривредним газдинствима

УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА 
У ПРАХОВУ

ЗА АГРАР 14,5 
МИЛИОНА ДИНАРА

ДОГАЂАЈИ

БОР - Полагањем цвећа на спомен обележје настрадалима у Другом 
светском рату и Свечаном академијом у Музичкој школи „Миодраг Васиље-
вић“ обележен је 3. октобра Дан града Бора. У свом обраћању на Свечаној 
академији, Драган Жикић, председник Скупштине града нагласио је да је 

НЕГОТИН - Компанија “Еликсир Прахово” д.о.о донирала је селу Пра-
хову 22 милиона динара како би се наставили прошле године започети ра-
дови на реконструкцији улица у селу. Овим средствима биће асфалтира-
не праховске улице у дужини од око шест километара, а поред “Еликсира” 
средства за ове намене обезбедили су и мештани и локална самоуправа. 

“Еликсир” иначе, последњих пет година, колико послује на овим про-
сторима, настоји да помогне Прахову, али и спортским клубовима, удру-
жењима и појединцима.

- Посебну пажњу поклањамо селу Прахово и ово је највећа донација 
Еликсира до сада. Настојимо да помогнемо у решавању проблема и допри-
несемо бољем животу и раду мештана Прахова – каже Бранко Марковић, 
заменик директора Еликсира Прахово.

Поред Марковића, уговор о донацији потписао је и Владимир Велич-
ковић, председник општине Неготин, који је истакао да локална самоупра-
ва настоји да реши дугогодишње проблеме са инфраструктуром у Прахову.

-Ми ћемо и даље сарађивати са Еликсиром јер инвестиције које они 
дају општини Неготин уопште нису мале, и у наредном периоду ћемо поку-
шати да одређени број донација преусмеримо и на остатак општине како 
бисмо свим грађанима обезбедили боље услове за живот – рекао је Ве-
личковић.

Праховљанима, којима су до сада биле асфалтиране само главне са-
обраћајнице, ова донација и те како значи, јер ће омогућити асфалт у ско-
ро целом селу.

-У договору са Компанијом Еликсир, која нам је прошле године ура-
дила пројекат у вредности од два милиона динара, руководством општи-
не Неготин и самим мештанима, Савет месне заједнице је покренуо ову ак-
цију. Прошле године асфалтирано је око 1.600 метара остало је још око 4,5 
километра да се заврши комплетан пројекат. Са овом донацијом од 22 ми-
лиона динара уз учешће мештана и општине планирамо да ове године зав-
ршимо комплетно асфалтирање– рекао је Богдан Гугић, председник Саве-
та месне заједнице Прахово. С.М.Ј.

КЛАДОВО - Власницима 14 регистрованих пољопривредних газ-
динстава из општине Кладово који су уз захтев за субвенције доставили 
и рачуне о утрошеним средствима уручена су Решења о висини износа 
подстицајних средстава које је општина Кладово из буџета определила за 
унапређење пољопривредне производње у 2018. години. Годинама се у 
општини Кладово водило мало рачуна о пољопривреди, власт је 2014. уга-
сила Аграрни фонд, али се тај тренд коначно променио јер је од 15,6 ми-
лиона, локална самоуправа за субвенције издвојила је 14,6 милиона дина-
ра за финасирање програма у ратарској, биљној , воћарској и сточарској 
производњи, а новац је распоређен на основу пријава које су доставље-
не на јавном конкурсу.

-Пољопривреда је један од замајаца развоја општине Кладово. На 
конкурс је пристигло 130 захтева и то је разлог да помогнемо ту делатност. 
Наредне године планирамо да у Аграрни фонд издвојимо више новца с об-
зиром да се повећава број младих који желе да остану на селу и баве се сто-
чарствим, воћарством и ратарством. Други круг уручења решења власни-
цима 116 регистрованих пољопривредних газдинстава биће организован 
наредних дана-поручио је Милисав Ратопекић, председник, општине Кла-
дово. М.Р.

обавеза локалне самоуправе да омогуће будућим генерацијама да остану 
да живе и раде у Бору.

- Обележавамо 3. октобар, Дан ослобођења града Бора, у тадашње 
време општине. Многи су заложили своје животе да бисмо ми данас у сло-
боди уживали и стварали. Град је никао на темељима француске колоније, 
захваљујући руди бакра и РТБ-у изграђен је модеран град. Решен је про-
блем аерозагађености, и Бор је данас еколошки град. Приватизацијом РТБ 
очекујемо повећање производње и нова радна места. Деценијама је наш 
град носио епитет града младосити, надам се да ће опет бити место где ће 
се радо долазити и остајати – казао је Жикић.

После 77 година, од када му је одузето то право, Бор је поново до-
био статус града. Градоначелник Бора Александар Миликић истакао је да 
је 2018. година била успешна за све грађане као и да су представници ло-
калне самоуправе спремни за нове изазове у 2019. години.

- Развој рударења је довео до постојања града, до економске експан-
зије, изградње стамбених објеката, пословних и трговинских зона и данас 
можемо слободно рећи да живимо у једном од најлепших градова у Србији. 
Средства која будемо добијали инвестираћемо на прави начин у развој ин-
фраструктуре. Наредне године ћемо се озбиљно ухватити у коштац са про-
блемима у јавном сектору, са проблемима у “Топлани”, “Водоводу”, “Апоте-
карским установама”. Решићемо и потребу за отварањем новог рудника. 
Обилазићемо месне заједнице, разговарати са људима и решавати њихо-
ве проблеме – казао је Миликић.

Честитке поводом прославе Дана града Бора упутили су : Благоје 
Спасковски, генерални директор РТБ Бор, градоначелник Зајечара Бошко 
Ничић, нацелник пуковник Ненад Марковић, представници братске општи-
не Бар, братског града Враца, општине Велико Градисте, Крезоа и министар-
става омладине и спорта, културе и информисања и унутрасњих послова.

На свечаној академији 12 ученика генерације основних и средњих 
школа добило је лаптопове.

Организован је и пријем делегације општине Крива Паланка из Ма-
кедоније. Д.К.
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Аеродром добија регионални значај

БОР - Александар Миликић, градоначелник Бора нагласио је да ће Борски 
аеродром бити измештен на другу локацију с обзиром на радове које у околини 
Бора спроводи канадска компанија Невсун (Ракита), власник истражних права на-
лазишта бакра и злата Чукару Пеки код Бора.

- Обавићемо све неопходне преговоре и аеродром ће бити измештен на 
нову локацију под условима које прописује град Бор. У плану је да он буде измеш-
тен на тромеђи између Бора, Зајечара и Бољевца, да буде бољи и савременији, и 
што је најважније имаће регионални значај. Сматрам да источна Србија треба да за-
живи и да све општине и градови у овом делу наше земље сарађују и делују зајед-
нички као јак привредни субјекат – наглашава Миликић. 

Он истиче да је једна од идеја формирање заједничке туристичке понуде 
Тимочке Крајине. 

- Сада већ имамо одличну регионалну сарадњу и сматрам да је важно да на-

КЊАЖЕВАЦ - Фестивал науке, одржан у суботу, 29. септембра, у хали ‘’Ка-
плар’’, окупио је децу и младе из свих основних и средњих школа Књажевца, општи-
на и градова Тимочке крајине, Ниша, Београда. 

Ову манифестацију описује машта, добро расположење, жеља за новим 
сазнањима о томе како пулсира наша планета. Под сводовима хале ‘’Каплар’’, деца 
и млади, су показивали како функционише наш организам, а како биљке и живо-
тиње, шта се дешава у свемиру и од које жваке се праве највећи балони. 

 На штанду Факултета за физичку хемију кинетички песак и прича о разла-
гању светлости, а у комшилуку Дечији центар из Зајечара са пројектом ‘’Женски по-
тпис’’. Представљени су и радови који су стигли на конкурс ‘’Науком до рециклаже 
и здравије животне средине’’ ‘’Капларове’’ еко школе.

 Главни кривац за то што седам година Тимочком крајином тутњи Научни 
торнадо је Друштво младих истраживача из Бора. 

- Пре седам година били смо сами, а сада смо у свим градовима Тимочке 
крајине, па и у суседној Бугарској, тако да наш фестивал полако постаје међуна-
родни - рекла је Снежана Ђошевска, пројект менаџер Друштва младих истражу-
вача из Бора. 

Фестивалом науке, организујући га у сарадњи са Основном школом ‘’Дими-
трије Тодоровић Каплар’’, Регионални центар за стручно усавршавање завршио је 
Недељу истраживача. 

- Изложбе, радионице, предавања, очигледна настава на терену, позориш-
не представе, све то, у недељи за нама, организовано је са циљем да се деци и мла-
дима укаже на важност науке- каже Дејан Томић, директор Регионачног центра. 

Организатори обећавају да ће и наредне године посетиоце изненадити но-
вим научним изазовима и заинтригирати их још занимљивијим експериментима. 

 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 - Током октобра очекује се почетак рада Сигурне куће, који 
ће до краја 2018.године бити финансиран из средстава Европске уније, Владе Ре-
публике Србије и Општине Мајданпек у оквиру пројекта “Сигурна кућа Источна Ср-
бија”. У њој ће моћи да бораве жртве насиља из Зајечарског, Борског, Браничевског 
и Поморавског округа. Сигурна кућа у Мајданпеку има места за 20 корисника у де-
сет соба, просторије за терапеутски и административни рад, опремљену кухињу и 
трпезарију, санитарни чвор и дневни боравак. Простор је прилагођен и особама у 
инвалидским колицима и има систем надзора и обезбеђења.

Овог месеца ће кренути и нова кампања за прикупљање донација од 
друштвено одговорних компанија и појединаца. Из пројектног тима најављују и 
наставак кампање за јачање свести о потреби да се сваки вид насиља пријави. 

 И.Ћ.

ставимо да радимо у том правцу и поспешујемо развој овог дела Србије. Мислим да 
је Тимочка крајина на неки начин у претходном периоду била заборављена кад је 
у питању туризам и привреда. Зато је жеља да направимо регионалну туристичку 
понуду, и да туристи који долазе обиђу ове пределе, посете рудник, Борско језеро, 
Феликс Ромулијану, као и знаменитости осталих општина у Тимочкој крајини. Ави-
оном ће то много лакше разгледати и обићи – казао је Миликић.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић истиче да ће град Зајечар у сваком 
погледу подржати идеју за измештање ае-
родрома.

-Важно је да се аеродром очува. Ми 
би здушно учествовали у свему што се буде 
тражило од нас, око свих дозвола које буду 
биле потребне. Сматрам да треба урадити 
мањи аеродром, који би служио управо за 
слетање приватних авиона, евентуално за 
карго саобраћај. Овај крај посећује велики 
број привредника, инвеститора који дола-
зе и ван Србије, у плану је да воћарство у 
Зајечару али и у Књажевцу тек доживи пуни 
процват развоја и било би идеално ако се 
добије могућност да карго саобраћајем го-
тове производе можемо да за један дан до-
ставимо нашим људима у Бечу, Минхену и 
другим местима и на тај начин развијемо 
ову врсту прерађивачке индустрије – на-
гласио је Ничић.

Он је истакао да се разговори око 
развоја туризма када је реч о борском ае-
родрому воде још од 2007. године. 

 - Овај део Србије обилује туристичким потенцијалима. Ту су: Феликс Рому-
лијана, Злотске пећине, Вратњанске капије, Рајачке пимнице, Равна код Књажевца, 
Трајанову табла, Стара планина, термо минерални извори и још мноштво тога. Реч 
је о веома сложеном и комплексном послу који захтева укључивање озбиљних ти-
мова у ову причу, не само из Србије већ и из иностранства и да се то реализује на 
прави начин. Морамо да уведемо и Бугаре у ту причу. Велики број бродова сада 
пристаје са туристима у Видин. Морамо да их сачекамо да овде проведу неко вре-
ме. Сматрам да је потребан аеродром првенствено због људи који долазе са стра-
не, привредника који овде послују и њима би пуно значило да у своју фабрику стиг-
ну за 15 минута од када слете у Србију, а не да по слетању путују још 200 км док не 
стигну до одредишта – додаје Ничић.

Борски аеродром је једина цивилна ваздушна лука са бетонском пистом уз 
аеродром у Београду, Нишу и Вршцу.  Д.К.

У Мајданпеку има места за 20 корисника

СИГУРНА КУЋА 
ПОЧИЊЕ СА РАДОМ

Манифестација одржана у суботу, 29. септембра у хали 
„Каплар”

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 
У КЊАЖЕВЦУ

БОРСКИ АЕРОДРОМ ЋЕ БИТИ ИЗМЕШТЕН

ИЗГРАДЊА АЕРОДРОМА ЗАВРШЕНА 
1986. ГОДИНЕ

Борски аеродром регистрован је 
за летилице које могу да приме до 
шест тона терета и 72 путника. Изу-
зетно је погодан за чартер летове. Са 
свим пратећим објектима простире 
се на око 60 хектара. Изградња аеро-
дрома је завршена 1986 године, са 
пистом пресвученом „сувим асфал-
том“ дужине 1.080 метара и 30 мета-
ра ширине, а изграђена је и управна 
зграда са хангаром. Да би се подигао 
на виши ниво неопходно је да се пи-
ста продужи за још 800 метара. У из-
градњи аеродрома учествовала је 
Војска и РТБ „Бор“. До сада није ко-
ришћен за цивилни, већ само за спор-
тски саобраћај, а убраја се међу нај-
боље спортске аеродроме у 
југоисточној Европи.
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МАЈДАНПЕК- Предавањем о значају геотуризма, са фокусом на будући Гео-
парк Ђердап, у Јавном предузећу “Национални парк Ђердап” обележен је Светски 
дан туризма, 27.септембар. Дарко Тимотић, шеф одсека за природњачку збирку у 
Покрајинском заводу за заштиту природе, говорио је о значају геотуризма који под-
ржава и унапређује географски карактер места, његову околину, наслеђе и добро-
бит становништва, пре свега, кроз запошљавање.

Поред предавања, приказан је документарно еколошки филм о природ-
ним лепотама подунавља кроз Србију “Дунав – река живота”др Оливера Фојкара.

Будући Геопарк Ђердап би у поређењу са Националним парком требало да 
обухвати већу површину са већим геодиверзитетом и већим бројем геолошких ло-
кација и простирати се на површини од 1330 км квадратних. Та површина је за 692 
квадратна километара већа од површине Националног парка Ђердап. Налазиће 
се унутар два административна округа – Борског и Браничевског и унутар четири 
општине – Мајданпек, Голубац, Кладово и Неготин. Седиште Геопарка ће се нала-
зити у Доњем Милановцу. 

Идеја да се успостави геопарк Ђердап стара је више од деценије, а тек про-
шле године предат је апликациони досије за геопарк Ђердап. У оквиру UNESCO 
Global Geoparks Network постоји 111 признатих геопаркова, од којих је 64 у Евро-
пи, а Република Србија нема ни једну територију проглашену за геопарк. По дефи-
ницији, геопарк је територија која садржи геолошку баштину посебне важности, 
реткости или естетског изгледа. Ђердап има све то и интерес да развија најважније 
циљеве, заштиту, едукацију и геотуризам. И.Ћ. 

БОР -  Наду нисам изгубила. Још увек верујем, пратећи колико медицина из 
дана у дан напредује, да ће бити шансе да поново корачам – овако започиње своју 
причу Ана Првуловић (35) која је пре 20 година после тешке саобраћајне несреће 
остала у инвалидским колицима.

Својом чврстом вером у себе, и жељом да оствари своје циљеве, Ана је да-
нас успешна спортиста, која се професионално бави стоним тенисом. Имала је само 
15 година када је због повреда које је задобила у саобраћајној незгоди остала не-
покретна.

-Сећам се свега као да је јуче било. 
На аутопуту се десио страховит ланчани 
судар и ја сам том приликом повреди-
ла вратне пршљенове након чега сам и 
остала у инвалидским колицима. Било је 
јако тешко на почетку прихватити судби-
ну која ме је задесила, али сам успела да 
се изборим са свим недаћама, највише 
захваљујући великој подршци мојих ро-
дитеља и пријатеља – додаје наша саго-
ворница која је у боравила у Бору током 
трајања овогодишњих Републичких спор-
тских игара (СЕНИ) које је на Борском је-
зеру организовао Савез параплегичара и 
квадриплегичара Србије.

Њен дан је у потпуности испуњен. 
Тренира, ради и може се рећи дише пу-
ним плућима.

-Задовољна сам својим животом. 
Живот је борба, и ја се борим. Најважније 
је бити жив. Сваки удах ваздуха је благо-
слов.Тада када сам доживела саобраћајну 
незгоду, нас је било четворо младих у ауту 
и моја најбоља другарица је погинула. Ја 
сам решила да се борим против својих 

страхова и да живим живот. Пре 10-ак година сам на предлог својих пријатеља по-
чела да тренирам стони тенис, сада се и професионално бавим тиме. Ту сам и упо-
знала свог вереника. Запослена сам у једној фирми у Новом Саду, која се бави про-
изводњом заштитне опреме за полицију и војску где радим у администрацији. Од 

раног јутра крећем да тренирам, послом се бавим од куће, одмарам, па опет одла-
зим на тренинг. Сваки дан ми је леп и испуњен – истиче Првуловићка.

Највећа жеља јој је да се оствари као мајка.
- Мислим да је то првенствено сан сваке жене. То је и моја највећа жеља да 

оформим породицу – додаје Ана.
На републичким спортским играма на Борском језеру учествовала је и Боја-

на Обрадовић (35) из Руме, која је у инвалидским колицима 13 година. Она је про-
нашла себе у раду са младима и активна је у реализацији многих пројеката који за 
циљ имају већу безбедност у саобраћају.

 – Активна сам на пројекту који је Савез параплегичара и квадриплегичара 
Србије у сарадњи са Агенцијом за безбедност у саобраћају и надлежним Министар-
ством покренуло са циљем веће безбедност младих у саобраћају, већ пуне четири 
године. Предавачи су особе са инвалидитетом, и младима старости 16 и 17 година 
желимо да предочимо наше лоше искуство у саобраћајној незгоди и да кроз неку 
едукативну причу утичемо на њихову свест о безбедости, јер су то млади возачи, 
почетници без много искуства. Интересантно је да то њима пуно значи и да су за-
интересовани да чују наше предавање и верујемо да помажемо да схвате колико 
је важно бити опрезан за воланом – каже Обрадовићка.

Она је након саобраћајне незгоде коју је доживела пре 13 година остала у 
инвалидским колицима.

- Био је један сасвим обичан дан. Са колегиницама сам кренула на по-
сао. Била сам на месту сувозача, одједном смо на путу наишли на лед. Колегини-
ца која је возила није се сна-
шла у тој ситуацији, и услед 
неприлагођене брзине и ус-
лова на путу доживели смо 
саобраћајну незгоду. Пре не-
среће сам радила као меди-
цинска сестра и активно се 
бавила кошарком. Оно што и 
дан данас не могу да пребо-
лим је управо чињеница да се 
више не могу бавити спортом 
као некад – додаје наша саго-
ворница.

Иако јој се у делићу 
секунде срушио цео свет, 
Бојана није одустала. Како 
каже, сваким даном је гради-
ла самопоуздање што јој је 
помогло да и физички ојача.

 - Васпитана сам да 
не смем да паднем. Било је 
тренутака када сам морала 
да се суочим са истином, да 
прихватим колица и све што 
иде уз њих, али уз велику под-
ршку породице, пријатеља и 
околине, како сам психички 
ојачала тако сам и физички била снажнија у смислу рехабилитације и самосталног 
живота. Активна сам волонтерски и хонорарно на пројектима. Волим да проводим 
време са својим дечком, сестром и братом, чувам пса, а у плану је да наредне годи-
не купим стан и још више се осамосталим. С обзиром да сам 13 година пре несреће 
тренирала кошарку, доста вежбам и сада колико могу, и дошла сам до тог стадију-
ма да могу да устанем из колица али не могу да ходам – додаје Бојана. Д. К.

Учеснице Републичких спортских игара (СЕНИ) које су одржане на Борском језеру код Бора

ЖИВОТ У ИНВАЛИДСКИМ КОЛИЦИМА

АРХИТЕКТОНСКЕ БАРИЈЕРЕ 
ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ

Иако не може да хода, Бојана 
Обрадовић тврди да то није пре-
прека на путу ка остварењу својих 
циљева. Највећа жеља јој је да 
буде здрава.

-Сматрам да је здравље 
најважније, јер за остало нема 
препрека, осим оних које сами по-
ставите у својим главама. Нама су 
велики проблеми архитектонске 
баријере и неприступачност до 
важних државних и јавних инсти-
туција. Што се тиче инклузивности 
и запошљавања особа са инвали-
дитетом, ту има помака, али још 
увек по Србији велики проблем 
представља долазак до неке бит-
не институције у граду – истиче 
Бојана. 

У ЈП Национални парк Ђердап обележен 27. септембар, Светски дан туризма

ЗНАЧАЈ ГЕОТУРИЗМА

Бојана Обрадовић

Ана Првуловић
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Одржана манифестација и у Неготину

Воће и поврће може да се једе било сирово или кувано и има важну 
улогу у људској исхрани. Оно углавном има низак садржај масноћа и угље-
них хидрата и богато је витаминима, минералима и дијететским влакнима. 

Ова група намирница превасходно има заштитну улогу у организму 
човека а уједно због садржаја воћних шећера представља и погодан извор 
енергије, стога има велики значај за људско здравље.

Значај воћа и поврћа у исхрани
Основне заједничке одлике воћа па и поврћа су: релативно мала 

енергетска вредност, осим код неких врста, као што су: банане, кестен, орах, 
лешник, бадем. Исто вреди и за сушено воће: суве шљиве, суве смокве, 
суво грожђе; висок садржај воде, с тим што се изузимају љускасто и суше-
но воће; знатан садржај угљених хидрата, а нарочито воћних шећера глуко-
зе и фруктозе; мали садржај протеина и масти, изузимајући љускасто воће; 
богатство минералним састојцима и витаминима; знатан садржај целуло-
зе (биљна влакна), органских киселина и других састојака (пектини, анто-
цијани и други ).

Воће је богат извор витамина, мада их, у поређењу са поврћем, воће 
садржи мање. Од витамина воће садржи највише витамина Ц и А. Њихова 
количина зависи од врсте воћа, сорте као и низа других чинилаца. Витамин 
Ц није подједнако распоређен у целом плоду. Највише га има у љусци и ис-
под ње. Други витамин по важности и количини је витамин А. Највише га 
садрже: шаргарепа, кајсија, ананас, сува шљива, бресква, лубеница итд. У 
мањим количинама воће садржи и друге витамине: К, Е, витамине Б групе.

Хранљива вредност поврћа се огледа у великом богатству угљених 
хидрата, од којих су најзначајнији скроб, глукоза и целулоза. Целулоза са-
чињава преко 90% сувог састојка у поврћу. Богатство у целулози се огледа 
у стимулативној улози код перисталтичких покрета органа за варење. Ми-
нерални састојци налазе се у поврћу, у облику соли органских или неорган-
ских киселина, или као сложено органско једињење, најчешће састављено 
у ћелијском соку. Основни елементи ових састојака су: калцијум, натријум, 
магнезијум, сумпор и др.

Поврће, као и воће је веома богато витаминима, али су они нерав-
номерно распоређени у разним врстама па чак и у истом поврћу. Њихова 
количина се повећава од унутрашњих слојева према спољашњим. Тако, зе-

лени листови садрже знатне количине свих витамина, док се легуминозе 
и коренасто поврће убраја у сиромашније витамине. Поврће углавном са-
држи: витамин Ц, витамине из групе Б и провитамин А. 

Ове године Светски дан срца обележава се под слоганом:
„ОБЕЋАВАМ ДА... за срце, за твоје срце, за сва наша срца”.
Кардиоваскуларне болести су водећи узрок смрти и инвалидитета 

у свету. Да би се то променило, људи широм света треба да обећају да ће 
утицати на четири главна фактора ризика (употреба дувана, неправилна 
исхрана, физичка неактивност и штетна употреба алкохола). Мале проме-
не у животном стилу могу утицати на здравље нашег срца.

Неправилна исхрана
Утврђена је повезаност високог уноса засићених масти, транс-масти 

и соли, као и низак унос воћа, поврћа и рибе са ризиком за настанак кар-
диоваскуларних болести.

Сматра се да је недовољан унос воћа и поврћа одговоран за наста-
нак 20% свих болести срца и крвних судова. Прекомерна телесна тежина 
и гојазност у дечјем узрасту повећавају ризик за настанак срчаног и мо-
жданог удара пре 65. године живота за 3 до 5 пута. Учестало конзумирање 
високоенергетских намирница, као што су прерађене намирнице које су 
богате мастима и шећерима, доводи до настанка гојазности. Висока по-
трошња засићених масти и транс-масних киселина је повезана са срчаним 
болестима, док елиминација транс-масти из исхране и замена засићених 
масти са полинезасићеним биљним уљима смањује ризик од настанка ко-
ронарне болести срца.

Препоруке
- Правилна исхрана може да допринесе одржавању пожељне теле-

сне масе, пожељног липидног статуса и нормалног нивоа крвног 
притиска код људи

- Потребно је конзумирати доста воћа и поврћа а препоруке су и 
до пет или више порција дневно.

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

НЕГОТИН - Са циљем да се приближи и учини доступним културно 
и природно наслеђе, али и богатство различитости и Неготин се придру-
жио многим градовима у Србији у којима је, низом активности, обележен 
Дан европске баштине.

Тако је кроз четири радионице са ученицима три градске основне 
школе и то “Вук Караџић”, “Вера Радосављевић” и “Бранко Радичевић”, не-

готински Музеј Крајине промовисао културно наслеђе Неготинске крајине.
Креативну радионицу водиле су музејски педагог Сања Радосавље-

вић и музејски водич Весна Јањић одржавши притом и предавање о култур-
но-историјским знаменитостима општине Неготин и њене шире околине, 
али и културном благу које Музеј Крајине чува у својим збиркама, архео-
лошкој, историјској, етнолошкој и фонду уметничких дела.

-По препоруци Министарства културе ми смо одлучили да испоштује-
мо стратегију сарадње институција културе и просвете, па смо ове године 
предвидели два програма у којима учествују деца. Они су захвална публи-
ка, али и добри, рекао бих, програмски сарадници – каже Ивица Трајковић, 
директор Музеја Крајине.

Ова установа културе је у сарадњи са Основном школом “Павле Илић 
Вељко” из Прахова, организовала и дечију представу “Србија: рађање и 
страдање”. Кроз овај занимљив едукативно-драмски и мултимедијални 
игроказ, ученици праховске школе, под менторским вођством учитељица 
Добрице Јовић и Јелене Радивојевић, публици у дворишту Музеја Хајдук 
Вељка приказали су развојни пут Србије од Немањића до данашњих дана.

У оквиру манифестације “Дани европске баштине” који се реализују 
под геслом “Уметност дељења”, приказан је и филм “Капија за молитву”, по-
свећен лепотама Вратне, чији је аутор Данило Петровић, професор биоло-
гије у пензији.

 С.М.Ј.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-

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

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / КУЛТУРА

ВОЋЕ И ПОВРЋЕ У УЛОЗИ ЗДРАВЉА

„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ”


