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ДЕЦА СВЕ кАСНИЈЕ 
ПРОгОВАРАЈу

милијана Божић, логопед у Предшколској установи (Пу) „Бамби“ за „тимочке“

У последње време код великог броја деце, око 30 одсто, се јавља закаснели го-
ворно језички развој у великој мери због тога што се са децом веома мало разговара. 
Деца морају бити укључена у различите активности са родитељима о којима са 
децом треба разговарати како би стицала различита искуства и ширила свој во-
кабулар. Да би логопедски третман био адекватан мора да се спроводи индивиду-
ално више пута недељно у зависности од врсте и тежине поремећаја, поручила је 
у интервјуу за недељник „Тимочке“ Милијана Божић, логопед у ПУ „Бамби“.

Шта је све предвиђено планом и програмом рада у погледу рада са де-
цом?

 - На почетку сваке радне године логопед утврђује говорно језички статус 
деце средњих, старијих и припремно-предшколских група. На основу ових тести-
рања одређују се деца којој је неопходан хитан логопедски третман. Ту углавном 
спадају деца из припремних предшколских група као и деца са сметњама у развоју 
уколико немају логопедски третман у некој другој установи. Током ових тестирања 
такође се и идентификују деца којима је потребна додатна васпитно-образовна 
подршка након чега им се у сарадњи са васпитачима, медицинским сестрама-ва-
спитачима и осталим стручним сарадницима израђује педагошки профил и инди-
видуални васпитно-образовни план. Логопед у млађим васпитним групама ради 
превентивно-корективне вежбе и вежбе логомоторике које се базирају на под-
стицању и корекцији изговора појединих гласова нашег језика.

Према последњим подацима 60 одсто деце у Пу “Бамби” има 
неки облик говорне мане. како препознајете проблем са говором 
код деце и код ког узраста се највише јављају овакви проблеми?

- Постоје различите врсте говорних и језичких поремећаја код 
деце од којих сваки може бити различитог степена тежине. Неки 
од тих поремећаја се на млађем узрасту не могу сматрати пато-
логијом већ само физиолошком фазом у развоју говора и/или 
језика. Логопед је ту да направи ову разлику и да процени да 
ли је детету неопходан логопедски третман. Сви смо сведо-
ци пораста броја говорних и језичких поремећаја код деце 
предшколског узраста и узроци су различити. Теоријски, 
дете које има пет и по година треба да говори као одрас-
тао човек са нешто сиромашнијим речником. То 
значи да треба да изговара грама-
тички адекватну реченицу са свим 
правилно изговореним гласо-
вима. У пракси се, међу-
тим, неким гласовима 
даје мало више времена 
да се развију, ако њихов 
изговор није патолошки.

у Хрватској логопед са сваким дететом ради 25 минута. каква је ситу-
ација у Пу Бамби? 

 - У нашој Установи логопед ради групне третмане са децом сличних или ис-
тих поремећаја. У групи је обично двоје или троје деце, а третман траје 30 минута, 
док се са децом која имају сметње у развоју третмани изводе индивидуално. Лого-
пед се у великој мери ослања на рад родитеља са децом код куће јер је третман јед-
ном недељно недовољан и за најблаже поремећаје. Родитељи се обучавају за рад 
код куће где се изводе једноставне вежбе по налогу логопеда. Деца доносе свеску 
у коју се уписују вежбе које малишани ради прво са логопедом, а затим кући веж-
ба са родитељима. Због тога је неопходно да родитељи свакодневно изводе поме-
нуте вежбе са децом јер ће у супротном напредак изостати.

који су најчешћи проблеми примећени код деце од јаслица до преш-
колског програма који бораве у Пу Бамби?

- Што се тиче јаслица углавном се код деце примети касније проговарање 
што опет само по себи не мора да значи неки поремећај, али може да буде разлог 
за појачану стимулацију говорно-језичког развоја. Ту опет морам да поменем зна-
чај родитељског рада са децом. У последње време код великог броја деце, око 30 
одсто, се јавља закаснели говорно језички развој у великој мери, због тога што се 
са децом веома мало разговара. Већ са првом навршеном годином живота деца 
треба да изговарају прве речи, а дешава се да проговоре тек са три године. Деца 
морају бити укључена у различите активности са родитељима о којима са децом 
треба разговарати како би стицала различита искуства и ширила свој вокабулар. 
Пуно времена деца проводе пред телевизором, телефоном, таблетом или уз рачу-
нар гледајући и слушајући разне садржаје, а да при том нико од њих не захтева да 
говоре и да се крећу. Моторички развој има велики утицај на развој говора и језика 
јер је и сам говор врста фине моторике. То за последицу има касно проговарање и 
пропуштање критичног периода за развој различитих аспеката језика што се теш-
ко може надокнадити. Са друге стране касно проговарање може да буде само сим-
птом неког озбиљнијег поремећаја када је неопходно проценити и остале аспекте 
развоја и укључити у рад са дететом и стручњаке других профила.

Зашто је важно на време започети логопедски третман? 

- Што је дете млађе, пластичност његовог мозга је већа па је већа и могућ-
ност да се погрешно научени обрасци брже и лакше исправе и да се првенирају 
неки тежи поремећаји. Уколико дете које крене у школу неправилно артикули-
ше неке гласове или граматички неправилно изговара реченицу имаће тешкоће у 
учењу читања и писања јер како говори тако ће и писати. Све то узрокује и соци-
о-емоционалне сметње код детета јер оно постаје свесно свог поремећаја- стиди 
се, не жели да говори, бива одбачено од стране вршњака итд.

На око 1000 малишана у Пу “Бамби” колико би логопеда требало да 
ради како би се пружила адекватна помоћ деци која имају сметње у говору? 

 - Да би логопедски третман био адекватан мора да се спроводи индиви-
дуално више пута недељно у зависности од врсте и тежине поремећаја. С 

друге стране, логопед у предшколској установи треба да ради 
не само на корекцији поремећаја него и на адекватној сти-

мулацији говорно-језичког развоја, на изради индивиду-
алног васпитно-образовног плана деци којој је неоп-

ходна додатна васпитно- образовна подршка, а имају 
одређене говорно-језичке поремећаје. Према томе, по 
мом мишљењу требало би да сваки објекат наше Уста-
нове има по једног логопеда.

На који начин се решавају проблеми?
- Када говоримо о говорним и језичким 

поремећајима логопед увек ради у сарадњи 
са родитељима и уколико је неопходно са 
директором и осталим стручним сарадни-
цима-психологом, педагогом и стручним са-

радником за физичко васпитање. Некада је 
довољно радити вежбе којима се кори-

гује говор детета у сарадњи са роди-
тељима, док је у неким случајевима 

када су тежи поремећаји у питању 
неопходно укључити и остале 

стручне сараднике. Третман гла-
сова углавном обухвата по-

стављање говорних органа 
за правилну артикулацију 
гласа, увежбавање пра-
вилно изговореног гласа 

у иницијалном, финалном и 
медијаном положају у речи-

ма, реченицама, рецитацијама, 
причама и спонтаном говору. Када се ради о 

неким тежим поремећајима који укључују и поремећаје моторике, пажње, памћења 
и мишљења неопходно је укључити дете и у третман дефектолога- олигофренопе-
дагога кога ми тренутно у Установи немамо, али нам је пријем овог кадра у плану.

како сарађујете са директором Пу и другим сарадницима, а како са 
родитељима?

 - Сарадња са директором и осталим стручним сарадницима осим у слу-
чајевима где је неопходно координисати активности у пружању додатне подршке 
деци, огледа се и у пословима који се тичу реализације годишњег плана рада Уста-
нове, стварању оптималних услова за васпитно-образовни процес, консултација 
у припреми и реализацији састанака стручних органа, актива и тимова, консулта-
ције везане за сарадњу са Школском управом, Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја, са другим образовним, здравственим и социјалним установа-
ма. Сарадња са родитељима остварује се кроз индивидуалне разговоре као и кроз 
обавештења у свесци у којој се сваком детету понаособ пишу вежбе које родитељи 
раде код куће са својом децом.

Да ли су родитељи укључени у процес доношења неких одлука и на 
који начин? 

- У Установи постоји и ради саветодавни орган- Савет родитеља. Њега чине 
представници родитеља деце различитих васпитних група. На састанцима овог са-
ветодавног органа Установа обавештава и упознаје родитеље са целокупним ра-
дом Установе, док родитељи доносе одлуке везане за различита питања, дају своје 
предлоге, сугестије за рад са децом. Када се ради о проблемима у појединачним 
случајевима, реализују се састанци у којима учествују родитељи одређеног дете-
та, директора, стручних сарадника,васпитача или медицинских сестара- васпитача 
на којима се тражи заједничко решење за конкретан проблем. Родитељи потписују 
и сагласност да се деца изводе из групе ради обављања логопедског третмана, са-
гласност да се деца сликају за потребе Установе итд.

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“.
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ВИШЕ ПАРА ЗА РАЗВОЈ ПОљОПРИВРЕДЕ
Бобан Станковић, одборник „Покрета за крајину – Бошко Ничић“ у Скупштини града Зајечара

ИНтЕРВЈу / ЕкОНОмИЈА

Приоритет је стварање повољних услова за довођење 
инвеститора и отварање нових радних места. Сведоци смо да људи 
немају услова да сами, сопственим средствима отпочну бизнис, 
нарочито млади и у том погледу треба да им помогнемо, како не би 
напуштали Зајечар већ у родном граду остајали да живе и раде. Добра 
ствар је што смо издвојили средства за субвенције у пољопривреди, 
нарочито за младе који се одлуче да живе и раде на селу. Мислим да 
то треба да наставимо и више новца издвојимо наредних година за 
развој пољопривреде, јер има интересовања код људи који желе 
озбиљније да се баве овом делатношћу, поручио је у интервјуу 
за недељник „Тимочке“ Бобан Станковић, одборник „Покрета 
за Крајину – Бошко Ничић“ у СГ Зајечара.

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

- Може се рећи да су седнице конструктивне. Расправа је за-
иста темељна. Опозиција без аргумената критикује поједине одлуке 
и због тога се дешава да озбиљна расправа често прелази у неки вид 
провоцирања нарочито градоначелника Бошка Ничића а онда и одбор-
ника позиције, са неким неумесним шалама који не приличе највећем 
органу градске власти. 

На који начин комуницирате са грађанима?
- Најчешће преко друштвених мрежа али и на манифестацијама 

које се организују у граду и селима где се окупља велики број 
грађана и где често разговарамо о њиховим потребама и 
проблемима. Покушавамо у складу са нашим могућно-
стима да им што пре изађемо у сусрет и решимо њи-
хове проблеме. Грађани се најчешће жале на вели-
ку незапосленост и омладина се масовно исељује 
из Зајечара управо из тог разлога. Јављају се и 
проблеми око инфраструктуре нарочито у не-
ким сеоским месним заједницама, у мести-
ма где то још увек није урађено. 

Да ли се често јављате за 
реч?

- До сада се нисам јавио 
за реч јер није било потребе. 
Али то не значи да се и 
убудуће нећу јавља-
ти за реч. Уколико 
буде било потре-
бе радо ћу диску-
товати о поједи-
ним стварима за 
скупштинском го-
ворницом.

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

- Потпредседник сам Комисије за статут града Зајечара. Одлуке 
се уважавају и доносе у интересу града и грађана. До сада није био случај да смо на 
седницама радног тела имали неки проблем или несугласице. 

Да ли скупштински материјал добијате на време и да ли се припрема-
те за седнице локалног парламента?

-Материјал добијамо на време а за сваку седницу се темељно припремам. Ту 
су стручне службе које су нама одборницима у сваком тренутку на располагању за 
све недоумице у вези са оним стварима које су на дневном реду за седницу СГ. По 
потреби се консултујем и са председником СГ и секретаром Скупштине. 

каква је ваша сарадња са председником Скупштине града Зајечара, 
његовим замеником, секретаром скупштине…?

- Са председником СГ сарађујем одлично. Он свој посао ради професионал-
но и заиста добро сарађујемо. Добру сарадњу имам ис а секретаром скупштине, за-
меником председника СГ.

каква је по Вашем мишљењу сарадња између одборника позиције и 
опозиције?

- Дешавало се да смо неколико пута једногласно изгласали неке одлуке јако 
значајне за функционисање града, што је за сваку похвалу. Са друге стране није до-

бро што критике опозиције често нису поткрепљене чврстим докази-
ма за оно што тврде, већ измисле неке приче неистините, што је не-

допустиво. Чини се често да немају аргументе за оне одлуке које 
критикују, већ то чине само да би привукли медијску пажњу. 

Критикују за поједине инфраструктурне радове, и конкрет-
но око нове пијаце критикују често како је то лоше одрађе-
но, нефункционално, да тло пропада што је нетачно, а на-
рочито када градоначелник града Зајечара није присутан 
на седницама тада су представници опозиције „најгласнији“ 
јер обично у критикама њега помињу. Улога опозиције је-
сте да критикује али та критика треба бити конструктивна, 
поткрепљена тачним аргументима.

Шта су приоритети?
 - Највећи приоритет је стварање повољних услова за 

довођење инвеститора и отварање нових радних 
места. Сведоци смо да људи немају услова 

да сами, сопственим средствима отпоч-
ну бизнис, нарочито млади и у том по-

гледу треба да им помогнемо, како 
не би напуштали Зајечар већ 

у родном граду остаја-
ли да живе и раде. 

Веома је битно 
стабилизова-

ти буџет града 
Зајечара, како 
бисмо редов-
но исплаћи-
вали све оба-
везе. Важна је 

и помоћ др-
жавних органа 

и одржати до-
бру сарадњу 
са надлежним 
институција-
ма. Путна ин-
фраструкту-

ра је у лошем 
стању, нарочи-

то у сеоским месним 
заједницама и на томе требамо 

више да порадимо. Добра је ствар што смо издвојили средства за суб-
венције у пољопривреди, нарочито за младе који се одлуче да живе и раду на селу. 
Мислим да то треба да наставимо и више новца издвојимо наредних година за раз-
вој пољопривреди, јер има интересовања код људи који желе озбиљније да се баве 
овом делатношћу.

 Д.К.

Пројекат “Зајечар: Одборници имате реч” суфинансира Град Зајечар. “Ставови изнети 
у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.“

кЊАжЕВАЦ - У општини Књажевац потписани су уговори са четрнаесто-
ро младих људи, који су добили бесповратна средстава за развој пољопривреде. 

Општина Књажевац и Дивац фондација средства су обезбедили кроз проје-
кат ‘’Дивац пољопривредни фондови’’, вредан два милиона динара, казао је Марко 
Стојановић, помоћник председника Општине.

- Ове године смо имали 37 пријава по унапред одређеним критеријумима 
Дивац фондације, која је одабрала 20. Њих смо обишли и 14 газдинстава је доби-
ло неки вид помоћи – прикључне машине, фрезе, помоћ у грађевинском материја-
лу... – казао је Стојановић.

Већ четири године књажевачка општина и Фондација ‘’Ана и Владе Дивац’’ 
излазе у сусрет потребама младих пољопривредника, рекла је Нада Обрадовић, 
економска саветница у овој фондацији.

- Ово је четврта година како сарађујемо. Пуни сте идеја и доста пара се из-
дваја за младе пољопривреднике и пољопривреду уопште - нагласила је Обрадо-
вићева. 

Фондација Дивац и општина Књажевац до сада су обезбедили подршку у ма-

теријалу, садницама, механизацији, грлима стоке за 78 газдинстава, вредну око 10 
милиона 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.“

Општина књажевац и Дивац фондација помажу младе пољопривреднике

ПРОЈЕкАт ВРЕДАН ДВА мИлИОНА ДИНАРА
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ПОНОВО РАДИ мОтЕл НА 
ЗлОтСкИм ПЕћИНАмА

До краја године биће уређено и девет апартмана
ДРуШтВО

БОР - После две деценије, Мотел на Злотским пећинама је поново от-
ворен за посетиоце. По речима Давида Првуловића, власника фирме Етно 
село „Тршка“ из Жагубице, закупца мотела тренутно је у функцији ресторан 
а до краја године биће уређено и девет апартмана.

- Мотел је био доста запуштен. Средили смо зидове, санитарни чвор, 
реновирали кухињу и салу и комплетно их опремили инвентаром, у шта 
смо уложили око 17.000 евра. Мотел се простире на 250 квадрата и има 
девет соба које ће бити уређене до краја године. У сваком апартману биће 
постављено три лежајева, и биће урађени на модернији и савременији на-
чин. У сређивање апартмана планирамо да уложимо још око 35 000 евра. 
У плану је да уредимо и бунгалове и башту наредне године. Ресторан има 
60 места, у малој сали има још 20 места и сала на спрату која ће такође бити 
опремљена имаће још 20 места. Башта је велика и након уређења сигурно 
је да ће имати око 100 места – казао је Првуловић.

Мотел ће за посетиоце бити отворен и лети и зими сваког дана од 
8 до 23 часова. - Радимо и на оспособљавању телефонске линије, тв и wifi мреже. 

Тренутно имамо пет запослених, сви из околног села Злот, а највероватније 
ћемо на лето упослити бар још толико радника. Одувек ми је била жеља да 
овај мотел проради, околина је прелепа, ту су Злотске пећине, има и уређе-
них пешачких стаза и верујем да ће успешно радити у будућности. Мотел 
је узет у закуп на пет година, а ми смо у овом послу 12 година и надам се да 
ће посетиоцима бити драго да увек сврате у мотел на Злотским пећинама. 
У понуди је пуно специјалитета од којих ћу издвојити качамак „Тршка“ и па-
стрмку, и цене су заиста повољне – додаје наш саговорник.

Срећко Здравковић, Члан градског већа за омладину и пројекте на-
гласио је да је прошле године одмах по реновирању мотела покренут про-
цес јавног надметања како би се одабрала најбоља понуда и мотел пустио 
у рад.

– Прошле године урађена је адаптација крова и столарије. Урађено 
је и чишћење језера, а у непосредној близини је и рибњак који је поново 
у функцији. Надамо се да ће на овом простору где је уређена и околина, 
грађани лепо проводити своје слободно време и окупљати се у великом 
броју – рекао је Здравковић.

 Д.К.
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љубинко миленковић, директор туристичке организације Сокобања за „тимочке“

НАЈВИШЕ туРИСтА у СОкОБАЊИ
У 2018. години Сокобања је остварила рекордан туристички 

раст. Ове године је подељено 100.000 ваучера а више од 25.000 је 
реализовано управо у Сокобањи. Сви приходи се строго наменски 
користе и то за рад туристичко информативних центара, 
промоцију туристичке дестинације, финансирање туристичке 
сигнализације, односно за све оно што омогућава комфорнији боравак 
гостију и бољу промоцију туристичке понуде, поручио је у интервјуу 
за недељник „Тимочке“ Љубинко Миленковић, директор Туристичке 
организације Сокобања.

Сокобања је ове године забележила велики туристички раст. Ре-
ците нам нешто више о томе?

 – У 2018. години Сокобања је остварила рекордан туристички 
раст, не само кад је у питању наша локална статистика, већ и највиши 
у Републици Србији. Према подацима Републичког завода за стати-
стику за првих седам месеци остварено је 74 одсто у броју долазака 
и 78 посто у броју остварених ноћења. Оно што је интересантно је 
да је било четири пута више туриста него у истом 
периоду прошле године. Туристич-
ка организација Сокобања пара-
лелно са Републичким заводом 
за статистику прати промене 
у туристичком промету. Пре-
ма нашим проценама, реалан 
скок је између 25 и 30 одсто. 
То се може образложити по-
већаним бројем категори-
саних лежајева у односу на 
претходну и раније године. 
Томе је допринела и акција 
Министарства трговине, ту-
ризма и телекомуникација а 
односи се на поделу вауче-
ра за субвенционисано ко-
ришћење услуге смештаја. 
Власници приватних кућа, 
вила, апартмана, соба за из-
давање, који желе да се нађу 
на листи Министарства, мо-
рају претходно да се кате-
горишу и као доказ подне-
су решење о категоризацији 
објеката за смештај које је 
издато од локалне админи-
страције, односно локалне 
Општинске или Градске управе из места у 
ком се налази смештај. Ову акцију смо добро испромовисали, 
одржали едукативне радионице и правовремено информисали јавност у 
Сокобањи и у односу на то, Сокобања је, такође, апсолутни лидер. 

колико је ваучера реализовано у Сокобањи?
 - Ове године је подељено 100.000 ваучера а више од 25.000 је реа-

лизовано у Сокобањи. Туристичка сезона стартује већ средином априла, 
а завршава се крајем октобра. Битно је истаћи да је 2017. година била ре-
кордна у Сокобањи по туристичком промету, а 2018. је надмашила тај ре-
корд. Промоцију радимо организовано и професионално и то удружено 
Туристичка организација Сокобање у сарадњи са овдашњом туристичком 
привредом и уз велику подршку Туристичке организације Србије. Насту-
памо и на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству. Статисти-
ка показује да је за првих седам месеци Сокобању посетило 60. 834 људи. 
Наши подаци, закључно са 31. јулом указују да је овде било близу 80. 000 
туриста. Све ово скупа допринело је да се Сокобања уврсти међу првих пет 
најтраженијих туристичких центара. Смештена у срцу природе, без иједног 
загађивача ваздуха, Сокобања је заиста идеално место за одмор. Податак 
из 2016. године, за који не верујем да се нешто битно променило, указује 
да је инциденца од астме код деце узраста од четири до 14 година у Србији 
седам одсто, а у Сокобањи 0,55 посто, што показује да ниједно дете на 100 
детета у том узрасту у Сокобањи не оболи од астме. Само то говори какав 
је овдашњи квалитет ваздуха.

Један од проблема у готово свим туристичким центрима је не-
пријављивање гостију. каква је ситуација по том питању у Сокобањи?

 - Тако је. И у Сокобањи је присутан проблем непријављивања гостију 
што је евидентно и у свим другим туристичким дестинацијама у Србији. 
Најављене су поједине измене законске регулативе и надам се да ће ускоро 
бити решен и овај проблем. Оно што нас радује је да је све више категори-

саних смештајних јединица. Боравишна такса износи 70 динара за старије 
од 15 година, за узраст од 7 до 15 година је 35 динара и постоје категорије 
које су складу са законом ослобођене од плаћања таксе. Ти приходи се 
строго наменски користе и то за рад туристичко информативних центара, 
промоцију туристичке дестинације, финансирање туристичке сигнализа-
ције, односно за све оно што омогућава комфорнији боравак гостију и бољу 
промоцију туристичке понуде. Једна од повољности категорисаних смеш-
тајних јединица је да легално послују и избегну казне. Сокобања оства-
рује годишњи промет од преко 120 000 туриста и близу милион ноћења, 
што довољно показује колики би се приход остварио да немамо проблем 

непријављивања гостију и каква би се била промоција туристич-
ке дестинације. Укључујући и категорисане и некатегори-

сане субјекте има око 14.500 лежајева, категорисаних у 
приватном смештају близу осам хиљада, у хотелима и 

Специјалној болници Сокобања 2.500 лежајева. Цене 
смештаја се крећу од 400 динара по особи до 50 евра 
за најам апартмана. Можемо да кажемо да има смеш-

таја у свим категоријама и за свачији џеп. Највише је ка-
тегорисаних у категорији са две и три звездице и оне су 

и најтраженије. 
Шта још недостаје у Сокобањи?

- Недостаје уређена инфраструктура, приступни 
пут посебно из правца коридора 10, аутопута Београд – 

Ниш, у делу од Алексинца до Бованског језера као и 
боља инфраструктура у Сокобањи. Приметан је не-
достатак тротоара и паркинг места. Са друге стра-

не недостају хотели са четири супериор и пет 
звездица што је све већа потражња туриста и не-
завршена приватизација државних хотела, пре 
свега мислим на објекте у саставу хотелско ту-

ристичког предузећа „Лептерија“, односно хо-
тел „Здрављак“ који је 
највећи хотел у Соко-
бањи и који има преко 
шест хектара земљишта 
у непосредној близини 

објекта, четири тениска и 
исто толико терена за ба-

скет, један фудбалски терен, 
два базена, куглану, стрељану, капа-

цитета преко 500 лежајева итд. У сезо-
ни раде сви хотели који се издају у закуп. У 

Сокобањи су боравили и туристи из Израела и 
Јапана, Бразила, Велике Британије, Белгије, Холан-

дије, Шпаније, Португалије, најбројнији су из Македо-
није и Бугарске а ове године су се усталиле и веће тури-

стичке групе из Грчке што раније није био случај. 
колико је развијен сеоски туризам?

 - Сеоски туризам је слабо развијен. У неколико села постоји пар ре-
гистрованих домаћинстава који пружају ову услугу али инфраструктура 
није много развијена у тим местима, што је један од предуслова за већи 
развој туризма. У већини села су претежно старачка домаћинства која не-
мају капацитета да се тиме баве озбиљније. Са друге стране, примећен је 
велики број породица које су се вратиле на село да тамо раде и живе. Има 
и породица које су из иностранства дошле и определиле се за живот у Вр-
мџи. Општина Сокобања као и Туристичка организација им пружају логи-
стику у саветодавном смислу у ком правцу требају да формирају услове за 
бављење овом делатношћу јер постоје и сјајни субвенционисани кредити 
које нуди држава и надам се да ће се та ситуација у будућности поправити.

које су најзначајније манифестације у Сокобањи?
 - Туристичка организација у сарадњи са Општином Сокобања ква-

литет боравка туриста употпуњује и организацијом манифестација. Јед-
на од најстаријих је Међународни фестивал „Прва хармоника Србије“ која 
траје пуних 56 година и организује се у августу. Ове године су учествовали 
и такмичари из западне Европе, Бугарске, Македоније, Мађарске и Руму-
није. Било је 96 финалиста и за три дана манифестације преко 50. 000 по-
сетилаца пратило је „Прву хармонику Србије“. Ништа мање вредне су друге 
манифестације које се у Сокобањи организују током године: „Сабор свеча-
ности“, „Свети Јован Биљобер“, „36. Златне руке“, „Маратон жеља“, „Бањско 
забавно лето“ које траје 100 дана.  Д.К.

“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.“
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ускоро радови на реконструкцији дела пута према Васиљу и 
старог пута ка Базену

ЈП “Јединство” наставља улагања у водоснабдевањемилан ђокић, председник општине књажевац 
у Доњем Зуничу

гРАДИлИШтА ПО 
ЦЕлОм кЊАжЕВЦу

НОВА тЕХНОлОгИЈА 
ЗА мАЊЕ гуБИтАкАНИЈЕ ИЗгуБљЕНА 

љуДСкА СОлИДАРНОСт

ЗАмЕЊЕНЕ 
ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ

кЊАжЕВАЦ - Општина Књажевац обезбедила је грађевински материјал 
како би се кућа породице Најдановић, изгорела у пожару првог октобра, пре зиме 
ставила под кров. 

 Ватра је најпре захватила економске објекте, а онда се због јаког ветра брзо 
проширила на кућу. За пола часа пламени језици прогутали су сву, тешко стечену 
имовину ове четворочлане породице. Срећа у несрећи је што нико није страдао, 
потресено прича Милан Најдановић.

 - Запалио се економски објекат и јак ветар је ватру пребацио на кућу. За пола 
сата све је било готово. Био сам у граду да довезем жену с посла. Млађи син је био 
у школи, а ту на спрату, болестан. Сва срећа што се он спасио- рекао је Најдановић.

Из Књажевца, ангажовањем локалне самоуправе, стигао је грађевински ма-
теријал како би се кућа пре зиме поново ставила под кров, а у размере пожара уве-
рио се на лицу места и председник Општине Милан Ђокић.

- Несреће се, на жалост, дешавају, али онда управо људска солидарност тре-
ба да дође до изражаја. Мислим да је ова несрећа показала да се солидарност у Кња-
жевчанима није изгубила и да људи добре воље постоје и даље. Ми смо обезбеди-
ли материјал за покривање овог објекта, али ћемо и личним давањима и наставком 
ове акције помоћи овој породици да се смањи штета од пожара- истакао је Ђокић. 

Обућу и одећу за дечаке послали су хумани грађани, а Основна школа ‘’Ду-
брава’’ обезбедиће уџбенике и прибор. У локалној самоуправи кажу да ће учинити 
све да Најдановићи што безболније преброде несрећу која их је снашла. 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 - У Мајданпеку и Доњем Милановцу настављене су активности 
комуналних предузећа и улагања у систем, односно, мрежу за водоснабдевање. У 
Мајданпеку, „Водовод“ је заменио 400 метара дотрајалих водоводних цеви у горњем 
делу града, полиетиленским. 

То би требало да смањи губитке воде и допринесе стабилнијем водоснабде-
вању, посебно када се има у виду да је замењен и део цевовода који пролази преко 
Површинског копа Рудника бакра Мајданпек. У Доњем Милановцу је настављена 
прошле године започета активност на замени азбестних цеви којих још увек има у 
градској мрежи, па су нове водоводне линије ове недеље добили потрошачи у ули-
цама Капетана Тенке и Хајдук Вељка. 

У ЈКП „Доњи Милановац“ кажу да се замена наставља јер је планом за ову 
годину предвиђено пет улица.

Надлежни су набавили и 40 нових контејнера за смеће и замолили грађа-
не да их користе не бацајући некомунални отпад, како би дуже служили намени.

 И.Ћ.

клАДОВО- Опрема за акустичну детекцију цурења на водоводним инста-
лацијама швајцарског произвођача Гутерман омогућава интелигентно руковођење 
праћења губитака воде изазваних механичким и тихим цурењима на водосисте-
мима. 

- То обезбеђује оптимално покривање цевоводне мреже на којој ће бити 
аутоматски идентификована и прецизно лоцирана тачка цурење. Томе доприноси 
најсавременија технологија светски признатог произвођача мерних инструмената 
- казао је на презентацији одржаној у ЈП “Јединство” Мирољуб Михајловић, дирек-
тор нишке фирме “Дукамам” која у дистрибуцији прецизних мерних уређаја има ис-
куство од 30 година.

У ЈП “Јединство” активно се залажу за унапређења система за дистрибуцију 
воде за пиће. Циљ је пре свега да се смање непотребни губици на мрежи.

- Ми располажемо са 10 водосистема укупне дужине око 250 километара 
и стално осавремењујемо производњу и дистрибуцију воде за пиће. У периоду од 
2005. до 2014. године потрошња са губицима воде за пиће, смањена је са 3,2 на 2,1 
милион кубика годишње. Томе доприносе сталне иновације, а сада је дошло време 
за примену нових технологија- каже Зоран Петровић, заменик директора.

Из тог разлога ЈП “Јединство” је код Канцеларије за управљање јавним ула-
гањима Републике Србије конкурисало с пројектом вредним 1,2 милиона евра како 
би се са новом технологијом побољшало водоснабдевање без непотребних губи-
така. М.Р.

 кЊАжЕВАЦ - Изградња тротоара ка компанији Falc East, степениште које 
ће у улици Боре Станковића повезати два дела града, реконструкција Спомен пар-
ка, само је мали део инфраструктурних радова који су у току на територији кња-
жевачке општине, казао је, обилазећи радове, председник општине Милан Ђокић. 

Свакако најобимнији и највидљивији су они на реконструкцији простора у 
и око Спомен парка у центру Књажевца.

 - Мења се тротоар око Спомен парка, реконструише улица од железнич-
ког моста до улаза у Спомен парк... Атријум ће бити реновиран, осветљен. Све ће 
изгледати другачије након што радови буду завршени. Финансирамо их из буџета 
општине- рекао је Ђокић. 

Присуство новинара председник Ђокић искористио је и да најави посло-
ве који локалну самоуправу и ангажовану грађевинску оперативу очекују у наред-
ним данима.

- Ускоро крећу радови на реконструкцији дела пута према Васиљу и на ком-
плетној реконструкцији старог пута ка Базену. Сеоским домовима, који ће бити 
уређени до краја грађевинске сезоне, за неколико дана придружиће се и домови 
у Васиљу и Витковцу. Трудимо да искористимо лепо време како бисмо реализова-
ли све оно што смо Одлуком о буџету и планирали за ову годину - истакао је пред-
седник књажевачке општине.  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.“

улагања и активности за квалитетније водоснабдевање
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шана из пет сеоских основних школа али и 98 малишана из ПУ “Невен”. То је део тра-
диције у оквиру обележавања Дечје недеље, а у сали Општинског већа малишани 
су били важни због пажње коју су им приуштили одрасли, рецитовали су, певали и 
добили пригодне поклоне, а и саопштили су списак лепих жеља.

- Низом конкретних програма локална самоуправа успела је да побољша 
услове за рад у свим школама и у вртићу “Невен” у којем после много година нема 
листе чекања. Зато је разумљиво наше задовољство због дечје радости. Трудимо 
се да проблеме решавамо кад год се они појаве, не само током обележавања ове 
манифестације, јер то је наша редовна обавеза -казао је Милисав Ратопекић пред-
седник општине Кладово.

Већ по традицији кладовски прваци, њих 86 засадили су дрво генерације. 
Програм обележавања Дечје недеље употпунило је и дружење чланова Удружења 
са посебним потребама “Нада” и кладовских основаца. Под слоганом “Ја и моји 
пријатељи свих генерација” малишани из Основне школе “Вук Караџић” својим до-
маћинима приредили су пригодан креативан програм. Активности током Дечје не-
деље засноване су на концепту права детета, који се од када је уведен у норматив-
ни систем Републике Србије константно унапређује. М.Р.

у клАДОВу ОБЕлЕжЕНА 
ДЕЧЈА НЕДЕљА

„моје је право да живим срећно и здраво”

уручене награде за најбоље ученике

учесници WWF Академије за природу 
у Националном парку ђердап

мИлИкИћ: улАгАЊЕ 
у ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ 

ИНВЕСтИЦИЈА ЗА БуДућНОСт

млАДИ ЗАШтИтАРИ 
ПРИРОДЕ

ДОгАђАЈИ

клАДОВО -Под слоганом “Моје је право да да живим срећно и здраво” и 
овог октобра низом програма у општини Кладово обележена је Дечја недеља. Била 
је то нова прилика да малишани скрену пажњу широј јавности на права, потребе и 
место деце у друштвеној заједници, али и да се укаже на све присутнији проблем 
вршњачког насиља. Зато је Дечја недеља обележена активним учешћем предшко-
лаца и школараца, али и одраслих у промоцији одлука које се њих тичу, а које до-
приносе побољшању положаја деце кроз остваривање њихових права. Ученици 
од првог до четвртог разреда основних школа из Кладова, Текије и Подвршке у ве-
ликој сали градског Дома културе упознали су песника Љубивоја Ршумовића. Дру-
жење је отпочело дечјом химном „Деца су украс света“, а затим су уследили неиз-
бежни „фазони и форе“ који код деце развијају логичко размишљање јер траже 
брзе и креативне одговоре.

- Овогодишња Дечја недеља обележава се под слоганом “Моје је право да 
живим срећно и здраво- за одрастање без насиља” .То је комплексан проблем у 
чијем решавању најпре морају да учествују родитељи, али и окружење- став је Љу-
бомира Ршумовића, легендарног дечјег песника који стиховима малишане чине 
срећним, јер његове песме подстичу праве вредности, љубав према књизи и ле-
пој речи.

Заједничка фотографија у кабинету председника општине Кладово Милиса-
ва Ратопекића сведочиће на дружење првог човека те подунавске општине и мали-

БОР- Најбољи основци, средњошколци, носиоци Вукове дипломе, ученици 
генерације и ђаци који су освојили награде на такмичењима, као и њихови ментори 
добитници су награда, које су им уручили представници града Бора на свечаности 
у сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић“, која је одржана протекле недеље. Ло-
кална самоуправа је за ту намену из градског буџета издвојила 700 хиљада динара.

- Ове године смо отишли корак даље из разлога што смо увећали финан-
сијска средства за награђивање најбољих ученика и професора. Град Бор то свакако 
и заслужује, као интелектуална средина, која има велики број основних и средњих 
школа, факултет, институт и РТБ Бор, треба да улаже у образовање и омладину, јер то 
је инвестиција за будућност-истакао је Александар Миликић, градоначелник Бора.

Тамара Пауновић, члан Градског већа задужена за област образовања на-
гласила је да је ова, сада већ традиционална додела награда од великог значаја, јер 
свака пажња коју градско руководство покаже према својим ђацима је њихова мо-
тивација и подстрек за даље школовање.

- У односу на прошлу школску годину имамо много боље резултате на так-
мичењима, као и већи број Вуковаца. У основним школама њих је за 10 више, док 
је у средњим школама тај број за 20 већи него годину дана раније. Ове године је из 
основних школа награђено 42 Вуковца, док је у средњим школама њих 34. Награђе-
но је 53 основаца и 21 средњошколац који су освојили неко од прва три места на 
такмичењима, а свакако пажњу треба посветити и менторима који су задужени за 
те резултате, 43 наставника у основним школама и 20 професора у средњим шко-
лама-каже Пауновићка.

Бобана Живковић ученица је генерације у ОШ „Бранко Радичевић“.
-Награда ми пуно значи због свог труда, времена за додатне часове и многих 

других одрицања. Сви смо ми подједнаки, нико није превише лош. Учествовала сам 
на такмичењима из математике, географије и билогије-рекла је Бобана.

Уна Фуштар, једна је од награђених ученица из ОШ „3.октобар“.
-По мени је најбитније то што сада када уписујемо средњу школу, не добија-

мо поене за такмичења, тако да деца немају мотивацију за такмичења. Тако да је 
добијање ове награде много битно, јер је већа мотивација за учење-сматра Уна.

Новчане награде у износу од 3000 динара припале су ученицима који су на 
такмичењима освојили треће место, 3500 динара за друго и 4000 динара за прво-
пласиране. Победници међународних такмичења награђени су са 6000 динара, мен-
тори са 3000 динара, док су ђаци са свим петицама добили по 3500 динара.

 М.М.

мАЈДАНПЕк- Учесници WWF Академије за природу боравили су у Нацио-
налном парку Ђердап, представили резултате рада Академије и сарадње са нашим 
највећим националним парком, али и образовне програме који су посебно креира-
ни за ово заштићено природно подручје. Сваки учесник, а у оквиру Академије уче-
ствовале су четири амбасадорске школе из Мајданпека, Доњег Милановца, Кладова 
и Подвршке, био је у прилици да учествује у некој од понуђених образовних актив-
ности, детерминацији врста, потрази за благом Националног парка Ђердап, ланцу 
исхране, као и да учествује у активностима интерактивне радионице.

У активностима Академије, реализованим кроз сарадњу Светске организа-
ције за природу и овог заштићеног подручја, у протекле две и по године учество-
вало је више од две и по хиљаде деце и стотину наставника из пет заштићених 
подручја, националних паркова Ђердап, Тара и Фрушка гора, затим Специјаног ре-
зервата природе Горње подунавље и Предела изузетних одлика Авала. Они су стек-
ли знања и вештине за активно учешће у заштити природе, а при Националном пар-
ку Ђердап оформљена је секција младих чувара Ђердапа, док је у управној згради 
истоименог Јавног предузећа опремљена интерактивна радионица.

 И.Ћ.
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На касноантичком локалитету „Врело“ код Шаркамена

Церемонија одржана у конгресној сали хотела „моравица“у Сокобањи

ПОЧИЊЕ кОНЗЕРВАЦИЈА

гИмНАЗИЈА „БРАНИСлАВ НуШИћ“ 
ПРОСлАВИлА 56 гОДИНА ПОСтОЈАЊА

НЕгОтИН - Јесен ће, нема сумње, дефинитивно бити у знаку конзер-
ваторских радова на касноантичком локалитету „Врело“ на Шаркамену, цар-
ском меморијалном комплексу императора Максимина Даје, једног од че-
тири тетрарха. Радови почињу на југоисточној кули, једној од десет кула 
овог комплекса с краја трећег и почетка четвртог века нове ере.

- Сан је, рекао бих, досањан ове године, практично први пут да се 
ове године крене и са конзервацијом. Надам се да ћемо и наредних го-
дина да имамо редовно финансирање и археолошких и конзерваторских 
радова, јер је илузорно да ми то ископавамо, а да то услед разних атмос-
ферских прилика и неприлика, то пропадне. Напокон смо на правом путу 
што се тиче заштите културних добара - каже Гордан Јањић, координатор 
на пројекту Врело-Шаркамен, археолог и виши музејски саветник Музеја 
Крајине Гордан Јањић.

Ове године археолошка истраживачка кампања била је фокусирана 
на западну капију која води ка маузолеју царице мајке Максимина Даје, у 

којем је 1996. пронађен сет златног накита, јединствен у свету.
-Западна капија је почела да се истражује 1994. године, али је прак-

тично само њен северни довратник ископан. Међутим, ширину капије, 
њене димензије и начин конструкције нисмо знали све до ове године. По-
казало се да је она већих размера него што смо могли да претпоставимо, 
она је дугачка 7,8 метара, а дубока је, зависно где, између пет и по и шест 
метара - каже руководилац радова на “Врелу” др Софија Петковић, виши 
научни сарадник Археолошког института у Београду.

Иако је ово налазиште било познато још од 1889. када га је први 
пут забележио Феликс Каниц, а први скицирао архитекта Ђурђе Бошко-
вић 1947. године, “Врело” се први пут истраживало 1975. а интензивније 
тек од 1994. па све до 2003. После десетогодишње паузе истраживања су 
настављена 2013. и од тада већ пет година су редовна.

-Оно што се разликује у односу на остале фортификоване палате које 
су биле присутне на тлу Балкана у време римске империје, то је што је прак-
тично овај комплекс грађен на терену у паду, па су управо зато употребље-
не и неке специфичне методе за стварање оваквог компекса- истиче Игор 
Бјелић, доктор архитектуре.

Шаркамен је у свему један архитектонски драгуљ, истичу археоло-
зи, потпуно јединствен. Његови бедеми су дебљи и масивнији од гамзи-
градских. На Фелиx Ромулиани ширина бедема је два и по метра, на Вре-
лу три и по. 

-Ми смо раније мислили да ни бедеми, ни куле нису завршени. Сада 
смо променили мишљење зато што смо у унутрашњости утврђења, уз бе-
деме открили низ просторија, пре свега уз јужни бедем у југоисточном углу 
четири просторије, а ево ове године уз западни бедем, северно од северне 
куле капије смо опет открили две просторије. Функцију ових просторија сад 
нисмо могли да докучимо, међутим, ранијим истраживањима у југоисточ-
ном углу постоји једна просторија која је била постројење за водоснабде-
вање, водоторањ за дистрибуцију воде. Још би као занимљиво истакла да 
уз темељну зону капије, са спољне стране, смо открили остатке канала, а 
што је још занимљивије ту је почела да извире вода- подсећа др Софија 
Петковић. 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.”

СОкОБАЊА- Средња школа (СШ) „Бранислав Нушић“ у понедељак 
је у конгресној сали хотела „Моравица“ прославила Дан школе. Тим пово-
дом, ученици сокобањске средње школе су извели представу „Госпођа ми-
нистарка“ у режији професорке српског језика Милене Денић и професор-
ке енглеског језика Дијане Маријановић а на текст нашег комедиографа 
чије име носи школа. Церемонију је отворила директорка школе Ана Ми-
лићевић која је поздравила све госте и честитала Дан школе свим учени-
цима и запосленима. Након поздравне речи уручена је награда Кристини 
Голубовић ,ученици трећег разреда Гиманзије, по одлуци стручног Већа за 
језике СШ „Бранислав Нушић“ , за најбољи рад на конкурсу „Српски народ 
се вековима бранио пером и мачем“ који је расписан у оквиру прославе 
Дана школе а поводом обележавања стогодишњице од краја Првог свет-
ског рата. Такође, у оквиру прославе у сокобањској спортској хали, одржан 
је и традиционални меморијал „Горан Ђукић“ посвећен дугогодишњем про-
фесору сокобањске школе. Горан је био и члан ФК „Озрен“, прво у улози гол-
мана а затим и успешног тренера. Ово је тринаеста година како Горанови 
пријатељи и колеге организују меморијал а ове године, тим поводом оди-
гран је меч малог фудбала између екипа ветерана фК „Озрен“ и екипе про-

фесора, колега и пријатеља покојног Горана. И ако је резултат био у другом 
плану, после велике борбе на терену победила је екипа професора резул-
татом 7:4 и освојила пехар. 

- Организација меморијала је најмање што можемо да урадимо за на-
шег пријатеља Горана, на овај начин ми чувамо успомену на њега и надам 
се да ће ова традиција трајати још дуго година - каже Небојша Коцић Боле, 
члан екипа ветерана ФК „Озрен“.

 Гимназија „Бранислав Нушић“ у Сокобањи почела је са радом 1. сеп-
тембра 1962. године. Прва генерација ученика похађала је наставу у старој 
згради Основне школе „Димитрије Драговић“ (сада Основна школа „Митро-
полит Михаило“), задужбини митрополита Михаила. Нова зграда Гимназије 
почела је да се гради већ следеће, 1963. године. За име школе је био рас-
писан конкурс са скромном новчаном наградом. Највише предлога је било 
да Гимназија понесе име комедиографа Бранислава Нушића, који је често 
долазио у Сокобању. М.Б.
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Чланови Пауерлифтинг и боди билдинг спортског клуба „књажевац“ постигли изванредне резултате

ПЕт мЕДАљА ЗА кЊАжЕВАЧкИ клуБ

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS“, br. 115/2005 od 27.12.2005. 
godine) Eurobank a.d., Beograd, Vuka Karadžića br. 10

OGLAŠAVA AUKCIJSKU PRODAJU NEPOKRETNOSTI
1. Jednosoban stan na potkrovlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Boru, ul. 3 oktobar, 
zgrada broj 1, ulaz broj 14, broj posebnog dela 23, površine 42 m2, na kat. par. br. 1055/4 KO Bor I, 
upisan u list nepokretnosti 9293 KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za 
katastar nepokretnosti Bor br. 952-02-12-109/2018 od 26.06.2018. godine.
Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 15.200,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 
plaćanja.
Licitacioni korak iznosi EUR 800 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Aukcijska prodaja održaće se u petak 02.11.2018. godine u 11,00h.

2. Dvosoban stan na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Boru, ul. Filipa 
Filipovića, zgrada broj 1, ulaz broj 9, broj posebnog dela 22, površine 54 m2, na kat. par. br. 1620/4 KO 
Bor I, upisan u list nepokretnosti 9410 KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe 
za katastar nepokretnosti Bor br. 952-02-12-87/2018 od 27.04.2018. godine.
Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 16.300,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 
plaćanja.
Licitacioni korak iznosi EUR 800 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Aukcijska prodaja održaće se u petak 02.11.2018. godine u 11,15h.

*     *     *
Pravo na učešće imaju sva pravna i �zička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene na 
račun Eurobank a.d., Beograd, najkasnije do 30.10.2018. godine.
Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa 
dokazom o uplati depozita najkasnije do 31.10.2018. godine.
Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka 
nadmetanja na navedenoj adresi.
Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.
Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., Beograd, ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, 
sala Vuk Karadžić.  Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, 
depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.
Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao 
proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući 
drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je zbog 
toga aukcija neuspela. 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Eurobank a.d., 
Beograd, Vuka Karadžića br. 10, na telefon  

011/206-58-03,  011/302-70-56, 011/302-75-59, 064/885-32-75, 064/885-39-19 , 
069/885-35-61 ili na e-mail adresu: prodaja@eurobank.rs

кЊАжЕВАЦ - Чланови Пауерлифтинг и боди билдинг спорт-
ског клуба „Књажевац“ , на такмичењима током протеклог викенда 
освојили су укупно пет медаља, од тога две златне, три сребрних, јед-
но четврто место, као и шест пехара за екипни и апсолутни пласман.

Како је саопштено из овог спортског клуба, на Међународном 
отвореном купу „IFBB Jagodina Open“ одржаном у суботу, 06. октобра 
у Јагодини, друго место у категорији Бодyфитнесс заузела је Дина 
Јовановић.

мАЈДАНПЕк - Полагањем венаца на споменике и спомен обе-
лежја као и традиционалним јавним историјским часом, у Доњем 
Милановцу је пригодно обележен 9.октобар, Дан ослобођења у ИИ 
светском рату. Пред ученицима седмог и осмог разреда ОШ „Вук Ка-
раџић“, те окупљеним грађанима о слободарској традицији и љу-
дима чију храброст и жртву не треба заборавити говорили су нека-
дашњи директори ове образовне установе Вене Стојменов и Јовица 
Орловић. И.Ћ.

Положени венци на спомен обележје настрадалима

ОБЕлЕжЕН ДАН 
ОСлОБОђЕЊА

 - У Крагујевцу у периоду од 05. до 07. октобра одржан је први 
меморијални турнир “Александар Сале Марковић“. На овом турниру 
учествовало је више од 200 такмичара из Србије, Босне и Херцегови-
не, Републике Српске и Црне Горе у неколико спортских дисциплина: 
седећој одбојци, стоном тенису, параолимпијској дисциплини „Бен-
цх пресс“, боћању, шаху и пикаду. Трећег дана турнира такмичари 
су се надметали у припреми гулаша. Пауерлифтинг и боди билдинг 
спортски клуб „Књажевац“ заузео је друго екипно место у бацању 
пикада и друго екипно место у па-
раолимпијској дисциплини „Бен-
цх пресс“. У овој параолимпијској 
дисциплини надметало се око 30 
такмичара из пет клубова. Весна 
Никић освојила је златну медаљу 
у категорији ветеранки до 79 кг. са 
подигнутих 57.5 кг и проглашена 
је за најјачу такмичарку у катего-
рији ветеранки, као и релативно 
и апсолутно најјачу такмичарку на 
овом турниру. Златну медаљу у ка-
тегорији сениора до 80 кг. са по-
дигнутих 87.5 кг освојио је Срђан 
Ристић – саопштио је Пауерлиф-
тинг и боди билдинг спортски клуб „Књажевац“.

У саопштењу се наводи и да су чланови Удружења мултипле 
склерозе Књажевац и Пауерлифтинг и боди билдинг спортског клу-
ба „Књажевац“ представили кулинарске вештине јужњачког краја и 
освојили друго екипно место у припреми гулаша.

Чланови Пауерлифтинг и боди билдинг спортски клуб „Књаже-
вац” учествовали су и у недељу 07. октобра на Меморијалном купу 
„Новица Пауљичић“ у Бору, на коме је учествовало око 40 такмичара.

Испред књажевачког клуба Иван Савић је дебитовао у кате-
горији јуниора до 75 кг. и заузео друго место, док је Душан Савић 
освојио четврто место у категорији Body classic преко 180 цм и дру-
го место у категорији Bodybuilding до 90 кг.  Д.К.
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гРИП (INFLUENZА)
грип је акутно, заразно обољење респираторног тракта (горњих 

и/или доњих респираторних путева), проузроковано инфлуенца ви-
русом, обично типом А и Б. 

 Симптоми се јављају након 18-72 сата од инфекције. Болест по-
чиње нагло,општим симптомима (повишена температура, главобоља, 
знојење, малаксалост,болови у мишићима и зглобовима),а праћена је 
и симптомима респираторног тракта (болови у грлу и кашаљ). Кашаљ је 
често тежак и продужен, а остале манифестације болести се саме повлаче 
и до оздрављења долази после два до седам дана. Грип код већине људи 
изазива само непријатан доживљај, али може бити и увод у теже обољење. 
Најчешће компликације које се могу јавити су бронхитис и секундарна 
бактеријска пнеумонија (запаљење плућа). 

Инфекција се преноси најчешће респираторним путем, посредством 
аеросола који се формирају при кашљу, кијању или говору. Болест се нај-
чешће јавља у зимском периоду. Одрасле особе су инфективне (заразне) 
три до пет дана од појаве симптома, а деца могу бити заразна и до седам 
дана. У ширењу епидемије грипа велики значај имају асимптоматске инфек-
ције (оболели који немају симптоме обољења), како због њихове бројности 
тако и због чињенице да нису везани за постељу и несметано шире вирус. 

Многи људи поистовећују прехладу и грип! 

Разлика између прехладе и грипа
Прехлада - симптоми су краћи, обично су то: кијавица, сузне очи и 

иритација грла. Ови симптоми потичу од горњих респираторних путева, 
нема повишене температуре и других општих симптома, веома су ретке 
компликације болести.

грип - поред респираторних, постоје и општи симптоми и обољење 
је много озбиљније са честим компликацијама.

Дијагноза се поставља изолацијом вируса из гуше,назофарингеал-
ног секрета или испљувка.

терапија је симптоматска: антипиретици (лекови за снижавање те-
лесне температуре),аналгетици (лекови против болова), витамини, миро-
вање. Антивирална терапија се не препоручује без консултације лекара.

Мере превенције су:
- Опште 
- Специфичне (вакцинација) 
Опште мере превенције су: социјално дистанцирање (избегавање 

јавних скупова, пренасељеног простора), хигијена дисајних путева (покри-
вање носа и уста приликом кашљања и кијања папирнатом марамицом 
коју одмах након употребе треба бацити а руке опрати топлом водом и са-
пуном), проветравање просторија,избегавање излагања хладноћи и аеро-
загађењу.

Специфична мера превенције је ВАкЦИНАЦИЈА и то је најефикас-
нија мера у превенцији овог обољења!

У нашој средини користи се инактивисана, сплит вакцина против 
грипа.

Правилником о програму обавезне и препоручене имунизације ста-
новништва против одређених заразних болести,предвиђена је обавезна 
имунизација лица која су у посебном (повећаном) ризику од тешких обли-
ка болести, компликација и смртног исхода.

Ове категорије чине труднице и сва лица старија од шест месе-
ци живота са:

-  хроничним поремећајима плућног система (укључујући астму),
-  хроничним поремећајима кардиоваскуларног система (искљу-

чујући хипертензију),
-  метаболичким поремећајима (укључујући шећерну болест,-

гојазност са БмИ >40),
- бубрежном дисфункцијом,
- хемоглобинопатијом,
- хроничним неуролошким поремећајима,
- имуносупресијом (укључујући особе са ХИВ/АИДС),
- фунционалном или анатомским аспленијом,
- примаоци трансплантата.

Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи код 
лица смештених и запослених у геронтолошким центрима, код деце и ом-
ладине и старих лица смештених 
у социјално-здравственим уста-
новама и код лица запосленим у 
тим установама као и код лица за-
послених у здравственим устано-
вама.

Време неопходно за сти-
цање имунитета је две до три не-
деље након давања вакцине а 
трајање поствакциналног имунитета варира и износи од 6-12 месеци. Из 
тога произилази потреба вакцинације сваке године, као и због варирања 
различитих сојева вируса грипа који могу да се мењају сваке године/сезоне.

Имајући у виду различиту ефикасност вакцине према узрасним ка-
тегоријама код којих се апликује, потребно је напоменути да се код вакци-
нисних у случају оболевања развија блажа клиничка слика, спречавају се 
могуће комликације, и смртни исход као последица насталих комликација.

Изузимајући привремене и трајне контраиндикације, ову вакцину је 
могуће апликовати већ у узрасту од навршених шест месеци живота. Нај-
чешће контраиндикације код ове вакцина су преосетљивост на јаја, пилеће 
протеине, неомицин и формалдехид. Имунолошки одговор може бити ос-
лабљен у случају имуносупресивне терапије (кортикостероиди,цитоток-
сични лекови или радиотерапија).

Вакцинација становништва које припада ризичним групама спрово-
ди се у циљу очувања сопственог здравља, одржавања колективног имуни-
тета популације али и индиректно очувања здравља чланова њихових по-
родица/колектива, а посебно оних код којих је контраиндиковано давање 
ове вакцине у циљу превенирања могућих компликација и тешких клинич-
ких форми оболевања.

С тим у вези, у свечаној сали ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, дана 03.10.2018 
године, одржан је стручни састанак на тему „ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ГРИ-
ПА У СЕЗОНИ 2018/2019“, у организацији ИЗЈЗ „Др Милан Јовановић-Батут“ 
и ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар. Предавачи су били епидемиолози из ИЗЈЗ „Батут“, 
др Горанка Лончаревић и др Милена Каназир. Састанку су присуствовали 
здравствени радници запослени у вакциналним службама Домова здравља 
на територијама Зајечарског и Борског округа као и запослени у ЗЗЈЗ „Ти-
мок“ Зајечар. Предавање и дискусија учесника су завршени закључком и 
јединственим ставом да је:

ВАкЦИНА ПРОтИВ гРИПА НАЈСИгуРНИЈИ И НАЈБЕЗБЕДНИЈИ 
ВИД ИНДИВИДуАлНЕ И кОлЕктИВНЕ ЗАШтИтЕ ОД гРИПА!!!

Завод за јавно здравље „тимок“ Зајечар 
Центар за контролу и превенцију болести


