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Е- ДОСТАВА МАТЕРИЈАЛА ШТЕДИ НОВАЦ
Стефан Занков, председник Скупштине града Зајечара за “Тимочке“

Оно што посебно желим да издвојим и ту смо постигли апсолутно консенз-
ус је увођење електронске доставе материјала и сазивања седница Скупштине. Ту 
смо много добили на брзини, ефикасности, уштедама које чинимо граду Зајечару. 
Направили смо отворени сајт где може и свако од грађана да се упозна са одлукама 
које су у скупштинској процедури и тако могу лакше да преко одборника утичу на 
неке одлуке. Мислим да је то напредак јер сада и нови Закон о локалној самоуправи 
инсистира више на непосредном учешћу грађана када је доношење одлука у питању 
и уопште функционисање једног града, поручио је у интервјуу за недељник „Тимоч-
ке“ Стефан Занков, председник Скупштине града (СГ) Зајечара.

Како оцењујете рад Скупштине Града Зајечара?
-Као председник Скупштине града сматрам да је СГ направила велики помак 

уназад две и по године и да сада одлично функционише локални парламент. На је-
дан конструктиван начин и ради искључиво по Пословнику који регулише правила 
по којима се сви понашамо. Мислим да смо Скупштини вратили достојанство, да је 
то поново место на коме се доносе најважније одлуке које не служе за покривање 
нечијих погрешних потеза, и да је то место на коме одборници пристојно комуници-
рају, износе политичке ставове и нисам чуо да постоје већи проблеми када говори-
мо о раду СГ. Опозиција увек критикује, међутим, пратећи и ово што су одборници 
говорили у интервјуима за ваш недељник видим да ту нема озбиљнијих приговора. 

Шта се променило када је реч о функционисању локалног парламента?
 - До краја 2015. године одборници су добијали материјале до 

пред почетак седнице, СГ је служила да покривање лоших потеза 
извршне власти. То је сада промењено, апсолутно се ради по По-
словнику и у интересу грађана. Нисам чуо озбиљнију примедбу 
на рад локалног парламента ни до избора 2017. а ни након тога. 
До краја 2015. године новинари нису могли да присуствују сед-
ницама Скупштине. Сада смо потпуно отворени за медије и имају 
апслолутну слободу у свом раду. Раније су могли да сниме поче-
так рада седнице пет минута и онда су пребацивани у једну про-
сторију што мислим да није добар однос СГ са медијским кућа-
ма. Мислим да медији и политичари, у овом случају Скупштина 
града као место где се води једна политичка борба треба да буду 
на истом задатку, односно да грађани имају прилике да виде и 
чују све што се тамо и дешава. 

Колико се поштује Закон, Пословник о 
раду СГ? 

- Апсолутно се поштује Закон и ра-
димо строго по Пословнику. Није било 
примедби, ни кршења Пословника. Моја 
сарадња са представницима опозици-
оних одборничких група је на добром 
нивоу, имамо међусобно разумевање, 
некад је поверење због неких поли-
тичких ствари које су саставни део 
СГ мало пољуљано, али имамо ко-
ректну комуникацију у том смислу 
да Скупштина пристојно функцио-
нише. Увео сам праксу да држимо 
састанке са шефовима одборнич-
ких група, обављамо консулта-
ције и мислим да је то добро и 
да значајно утиче на конструк-
тивнији рад на самој седници. 
Извршили смо и две измене 
Пословника.

Које су то измене По-
словника о раду СГ?

- У претходном периоду 
смо уочили разне недостатке у смис-
лу да се многе ствари препуштају и регулишу 
на начин да буду дискреционо право најчешће председавајућег тако да смо све те 
празнине попунили и сада се тачно зна логаритам потеза у свакој ситуацији. Мис-
лим да смо то добро решили и најважније је да смо већину измена постигли у до-
говору са опозицијом. Онај ко креира Пословник мора да размишља и о томе да 
ће сутрадан бити опозиција, и треба да га формира у том смислу да му одговара 
када буде и на том месту. 

Које су још новине уведене за бољи рад локалног парламента?
- Оно што посебно желим да издвојим и ту смо постигли апсолутно консен-

зус је увођење електронске доставе материјала и сазивања седница Скупштине. 
Ту смо много добили на брзини, ефикасности, уштедама које чинимо граду Заје-
чару јер је у данашње време много више материјала него пре 15 година због раз-
них измена Закона који погађају локалну самоуправу. Ради се о стотинама страни-
ца текста које треба припремити за сваку седницу. Тај новац може да се потроши 
тамо где је грађанима потребније. Када смо увели електронско сазивање седница 
прва идеја је била да тај портал који ће одборници користити за преузимање ма-
теријала буде затвореног типа, само за њихово интерно коришћење. Међутим, на-

правили смо отворени сајт где може и свако од грађана да се упозна са одлукама 
које су у скупштинској процедури и на дневном реду и тако могу лакше да преко 
одборника утичу на неке одлуке. Мислим да је то напредак јер сада и нови Закон о 
локалној самоуправи инсистира више на непосредном учешћу грађана када је до-
ношење одлука у питању и уопште у функционисању једног града, а ми смо то ура-
дили и пре него што је закон донет. Следећи корак нам је и потпуна електронска 
седница Скупштине која изискује одређена финансијска улагања али то тренутно 
није приоритет за Град Зајечар. 

Које су најбитније одлуке донете на седницама Скупштине?
- Све одлуке које су усвојене на седницама локалног парламента су једна-

ко важне за боље функционисање града. Оно што бих издвојио је да смо усвојили 
планове генералне регулације који су каснили 10 година од оног рока који је Закон 
прописао. Он ствара основе да се лакше добијају одређене дозволе и није препре-
ка развоју привреде, већ појефтињује све процедуре. Одлука о буџету је свакако 
јако важна, јер сваки буџет је основни инструмент за креирање и вођење једне ло-
калне политике. Битне су и одлуке које се тичу формирања индустријске зоне За-
пад, где треба да понудимо потенцијалним инвеститорима место на коме ће гра-
дити своје погоне. Град Зајечар редовно прати рад јавних предузећа и важно је да 
тај сектор функционише доста добро. Много је важних одлука којима се стварају 
бољи услови за извршну власт да ефикасније реализује све предвиђене програме. 

Како сарађујете са градоначелником Бошком Ничићем и осталим 
локалним функционерима?

- Сви раде у оквиру својих овлашћења и имамо одличну сарадњу. 
Свако ради свој посао, око политичких питања наравно да имамо кон-
султације и договоре, а онда свако то спроводи у оном делу како је то 
Законом предвиђено. Мислим да сви органи локалне самоуправе функ-
ционишу на најбољи могући начин. 

Како бисте оценили сарадњу позиције и опозиције у СГ Заје-
чара?

- Када говоримо о сарадњи ту постоје консултације а нека по-
себна сарадња опозиције и позиције не постоји. Опозиција контрира 

власти. Мислим да је та критика претерана, да има и тежих речи око неких 
тачака око којих се не слажемо, треба суштински више да се упознају 

са могућностима локалне самоуправе и са законским ограни-
чењима да би знали зашто се ми крећемо у тим окви-

рима. Пре много година када сам и ја почињао 
да се бавим политиком на озбиљнијем нивоу 

правио сам исте грешке и мислио да можда 
по сваком питању треба ићи контра, диску-
товати против свих одлука. Међутим, то није 
нешто што ће наићи на разумевање код грађа-
на. Опозиција има право да критикује све што 
мисли да није добро, јер то је једна врста кон-
троле власти. Дешава се да се на седницама 
заоштри ситуација по неким питањима, али 
са друге стране има и разумевања, нпр кад 
је реч о јавним предузећима ту имамо добру 
сарадњу и то опозиција подржава и драго ми 
је да тај сектор здраво функционише после 

много турбулентих година које је прежи-
вео Град Зајечар. 

Шта су приоритети града Заје-
чара?

- Свакако стабилан рад комунал-
ног сектора, улагање у инфраструктуру, 

социјална давања и оно што је најваж-
није отварање нових радних места. Ту је 

улога локалне самоуправе законом огра-
ничена али је врло важан други део приче 

у смислу добре комуникације са Републичком владом 
и очекивања од њих помоћи да се и у Зајечару доведу одређени инвеститори. 
Зајечар сам по себи није посебно атрактивно место због ограничења која су намет-
нута даљином од главних путних саобраћајница. Добро је да имамо велику подрш-
ку и одличну сарадњу са Владом Србије и очекујемо да њихова помоћ око доласка 
инвеститора у Зајечар буде максимална. Зајечару недостају две веће фабрике како 
би смањили одлив људи из града. На томе највише ради и градоначелник са својим 
тимом и ми помажемо колико можемо. Све остало мислим да смо успели да стаби-
лизујемо и да то функционише онако како би и требало. 

Колико се годишње одржи седница СГ?
- Све седнице су по редовном поступку. Заказују се онда када постоји потре-

ба, када су многе одлуке условљене одређеним временским роковима и када тре-
бају да буду усвојене. Правила нема, али отприлике одржимо 10 до 12 седница на 
годишњем нивоу. Мислим да све функционише како треба, да град нема никаквих 
проблема да се одлукама постигне оно што је предвиђено.  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.“
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Протеклог петка почели радови

Обнова Гургусовачке куле и изградња центра за обукуУ Мајданпеку одржана конститутивна седница 
Скупштине општине

ИЗГРАДЊА ТРИМ СТАЗЕ 
НА КРАЉЕВИЦИ

ЕВРОПСКА УНИЈА 
ЗА КЊАЖЕВАЦДРАГАН ПОПОВИЋ ПОНОВО 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ГРАД БОР ПОСТАО 
ВЛАСНИК „МУЛЕН РУЖА”

Уговор вредан 11,53 милиона динара

МАЈДАНПЕК - Драган Поповић, одборник са листе “Александар Вучић - Зато 
што волимо Мајданпек”, који је и између 2004. и 2013. године био на челу општине, 
изабран је за председника Општине Мајданпек у наредном четворогодишњем ман-
дату. То је одлучено на конститутивној седници новог сазива Скупштине општине 
која је одржана у четвртак 11.октобра, а након избора спроведених 2. септембра, 
када је изабрано ново руководство. 

 - Богате људе народ не памти, већ оне који оставе нешто иза себе. Хајде да 
ми оставимо нешто по чему ће нас људи памтити - рекао је поред осталог, пози-
вајући на сарадњу све чланове општинског парламента Драган Поповић, претход-
но захваливши свим грађанима који су указали поверење листи “ Александар Вучић 
- Зато што волимо Мајданпек” и одборницима који су пружили подршку предложе-
ној листи његових сарадника да заједно ураде све како би живот грађана општине 
Мајданпек учинили бољим. 

Новом сазиву СО Мајданпек и грађанима општине се на овој седници об-
ратио и досадашњи председник Дејан Вагнер и изразио задовољство оним што је 
учињено на побољшању услова живота током трајања његовог мандата и пуно успе-
ха у раду пожелео новоизабраном руководству.

За заменика председника општине изабрана је Елвира Јовановић, дипломи-
рани менаџер, а за председника Скупштине Никола Наумовић, дипломирани еко-
номиста. За заменицу председника СО изабрана је Ивана Србуловић, мастер учи-
тељица.

На седници је изабрано ново Општинско веће, именовани су председник, 
заменик председника и чланови административне и мандатно - имунитетске коми-
сије. Секретар Скупштине општине Мајданпек и у наредном периоду биће Зоран 
Топаловић. И.Ћ.

БОР - Представници Републичке Дирекције за имовину и градоначелник 
града Бора Александар Миликић потписали су прошлог петка уговор по којим град 
Бор постаје власник објекта „Мулен Руж“ у центру града.

- Постајемо власници објекта који је имао једну лошу деценијску судбину а 
то је да у најлепшем делу града остане незавршен. Имамо добру сарадњу са Мини-
старством грађевине и Републичке дирекције за имовину и након разговора дошли 
смо у ситуацију да потпишемо уговор о преузимању власништва над објектом „Му-
лен руж“. Укупна вредност је 11 милиона и 530 хиљаде динара које ће град Бор от-
плаћивати у наредних 10 година – казао је Миликић.

Он је нагласио да је један од планова да у овом објекту буде отворено Ев-
ропско обданиште.

 - Након што утврдимо стање објекта видећемо има ли могућности да се на 
овом простору отвори Европско обданиште. Овај вртић је предвиђен да се прости-
ре на око 3000 квадрата и он би омогућио смештај за 500 детета, чиме бисмо у по-
тпуности елиминисали листу чекања за упис у вртић. Радио би се по свим стандар-
дима Европске уније, а изградња се финансира делом из средстава ЕУ а делом из 
буџета Републике Србије – додаје први човек Бора.

Након што су подигнута два спрата, изградња објекта „Мулен Руж” престала 
је 2000. године. Објекат се простире на 2170 квадрата.

- Уколико не буде могуће да се на овом простору изгради обданиште, ра-
диће се градња пословне зоне или стамбених објекта. Мислим да је ово добар по-
тез локалне самоуправе која решава проблем са објектом који дуго стоји напуштен 
и са радовима крећемо наредне године – додаје Миликић. Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац учествује у великом програму ЕУ ПРО, 
који финансира Европска унија. На конкурсу за пројекте којима се пружа подршка 
локалним самоуправама да створе услове за друштвени привредни раст, Књажев-
цу су одобрена средства за изградњу центра за обуку и покретање посла у Ргошту 
и обнову Гургусовачке куле. 

Израду извођачког извођачког пројекта за центар за обуку и покретање по-
сла у Ргошту ЕУ ПРО ће подржати са 6.050 евра, док је учешће општине Књажевац 
750 евра. Отварањем овог центра, помажемо нашим пољопривредним произвођа-
чима да остваре већу зараду, казао је за недељник „Тимочке“ председник Општи-
не Милан Ђокић.

- Желимо да створимо предуслове да наши пољопривредни произвођачи 
могу своје производе, било да се ради о воћу или млеку, прераде у неки полупро-
извод. Тај центар ће служити за обуку како то може да се ради и код куће, с једне 
стране, а са друге биће и на услужном располагању свима онима који желе да ис-
користе опрему и да прераде неке од својих производа. То је још један у низу ко-
рака које предузимамо да наше пољопривредне произвођаче едукујемо и помо-
гнемо им финансијски и логистички да своје пољопривредне производе почну да 
прерађују како би остварили већу зараду- рекао је Ђокић.

Обнова отворене позорнице у Гургусовачкој кули уз набавку потребне по-
зоришне опреме обезбедиће боље функционисање објекта и побољшати културно 
– туристичку понуду Књажевца. За овај пројекат ЕУ ПРО је определио 57.000 евра, 
док је учешће општине 10.322 евра.

 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.“

ЗАЈЕЧАР - Протеклог петка су почели радови на изградњи трим стазе на 
Краљевици у Зајечару. Наиме, почетком августа у Министарству омладине и спор-
та потписан је уговор у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне са-
моуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Град Зајечар је добио средства за реализацију пројекта ,,Сунчана стаза” који 
подразумева изградњу трим стазе на простору парк шуме Краљевица као и по-
стављање 15 фитнес справа.

Основни циљ пројекта ,,Сунчана стаза” је унапређење услова за развој здра-
вих стилова живота у граду Зајечару.

Press Град Зајечар
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Град Бор обезбедио апарате за Дом здравља Председник општине Књажевац Милан Ђокић обишао насеље 

на каличинском путу

ДОНАЦИЈА ВРЕДНА 2,3 
МИЛИОНА ДИНАРА САНАЦИЈА 

ПОТПОРНОГ ЗИДА

КЊАЖЕВАЦ - Потпорни зид, који се, због киша и снегова, срушио у кња-
жевачкој улици Лоле Рибара, биће саниран до почетка зиме, уколико буду реше-
ни имовински односи, чуло се у овом крају града, у насељу на каличинском путу. 
Са проблемом који треба решавати мештани су упознали председника Општине и 
стучњаке Предузећа за развој и ‘’Стандарда’’. 

Председник општине Књажевац Милан Ђокић у друштву са сарадницима из 
јавних предузећа, обишао је насеље на каличинском путу. Зид, прављен пре три-
десетак година, пао је у једно од дворишта, где се сада сливају све атмосферске па-
давине, кажу мештани.

- Услед атмосферских налета воде и снега, зимус је пао потпорни зид, који 
се обрушио у комшијско двориште. Тај зид је био изнад нивоа пута и вода је ишла 
својим током у канале, а сад сва вода иде код комшије у двориште - рекао је Ненад 
Милојковић, становник Лоле Рибара.

Проблем није нерешив, ако претходно решимо имовинске односе, с обзи-
ром да се ради о приватној својини, казао је Младен Радосављевић, директор Пре-
дузећа за развој, урбанизам и изградњу.

- Цело ово насеље је у приватном власништву, а ми као општина и преду-
зеће не можемо да улажемо средства у приватну имовину, већ само у јавне објек-
те. Договорили смо се да решимо имовински део и да онда направимо пројектно 
решење и са нашим комуналним предузећем урадимо овај потпорни зид- рекао је 
Радосављевић.

Ако све буде текло по плану, потпорни зид у улици Лоле Рибара биће сани-
ран до почетка зиме. Љ.П.

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

БОР - Град Бор обезбедио је донацију вредну 2,3 милиона динара за набав-
ку апарата у Дому здравља.

- Настављамо сарадњу са Домом здравља и обезбедили смо средства за ку-
повину нове стоматолошке столице, два екг апарата и један дефрибилатор, упра-
во да би лекарима олакшали рад са пацијентима и помогли здравственом особљу 
и пацијентима да све интервенције буду боље и квалитетније. Здравство је једна од 
области о којој водимо рачуна у корист наших грађана– казао је Александар Мили-
кић, градоначелник града Бора.

Стоматолошка столица смештена је на Дечјој стоматолошкој служби Дома 
здравља. Љиљана Илић, начелница те службе изразила је захвалност градском ру-
ководству што је изашла у сусрет потребама овог оделења.

Директорица Дома здравља Весна Радосављевић нагласила је да је ова по-
моћ града Бора била итекако потребна.

 – Помоћ је заиста била неопходна нарочито стоматолошкој ординацији, 
која је после 30 година добила нову стоматолошку столицу, која вреди 1,2 милио-
на динара. Имамо изузетну сарадњу са локалном самоуправом. Добили смо и деф-
рибилатор најсавременији, који ће поред коришћења у служби Хитне медицинске 
помоћи моћи да се користи и на педијатрији јер из момента може да делује и може 
се кренути са реанимацијом детета без икаквог претходног допуњавања апарата. 
Један екг апарат биће смештен у Служби опште медицине а један иде Медицини 
рада – казала је Радосављевићева.

Летица Петријановић, начелница Службе за здравствену заштиту деце и ом-
ладине, школске деце са развојним саветовалиштем и саветовалиштем за младе 
изјавила је да ће дефрибилатор бити коришћен за пацијенте код тешких и хитних 
стања. Д.К.
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НЕГОТИН ДОБАР ДОМАЋИН
Брдска трка Манастир Буково окупила 49 такмичара из Србије и Бугарске

Објекат се простире на 1424 квадрата

У књажевачком селу „Ново корито“

ОТВОРЕН 
„LIDL” У БОРУ

ОДРЖАНА 12. 
ШИПУРИЈАДА

ДОГАЂАЈИ

НЕГОТИН - Драган Гига Балачикић, члан АСК „G.A.G.A Avala racing team” из Бе-
ограда, још једном је показао да му нема равног, освојивши победу не само у својој 
класи, већ и у генералном пласману Шампионата и Купа Србије на последњој брд-
ској трци у сезони за Првенство Србије која је одржана на стази Манастир Буково 
у Неготину. Други је Александар Видосављевић из истог тима, а трећи Алекса Ра-
дојковић из Ауто Ројал клуба.

У генералном пласману прво место је освојио Бугарин Јанко Јакимов, дру-
го Драган Балачикић, треће Ани Ванков из Бугарске.

-За мене је ово, од кад се бавим ауто спортом, најуспешнија сезона. Имам 
иза себе у овој години два рекорда стазе, од почетка године сам први у класи, а до 
задње трке, пре ове, био сам први и у генералном тако да је ово заиста сјајна сезо-
на. Ова стаза, да ли зато што је неготинска ми је најлепша. И остале су добре, попут 
авалске, која ми је тешка јер има пуно кривина, а зато што сам из Неготина, то не 
могу овде да вежбам - каже Драган Гига Балачикић.

Неготински шампион је прво место освојио са укупним временом од 
03:25,936 испред Александра Видосављевића из истог тима и Алексе Радојковића из 
Ауто Ројал клуба који су у генералном пласману Шампионата и Купа Србије освоји-
ли друго и треће место. 

Последњу брдску трку у сезони за Првенство Србије у Неготину обележио 
је велики одзив домаћих и иностраних возача, укупно њих 49. 

-Ове трке, које се поново одржавају у Неготину после осам година, су важне 
за југоисточну Србију због развоја аутомобилизма, али и везано за туристичку по-
нуду Неготина и шире околине. Изузетно је квалитетан одзив такмичара, 49 воза-

БОР - У Бору је почео са радом немачки „Lidl“. Свечано отварање коме су 
присуствовали представници „Lidl“-а и локалне самоуправе почело је у осам сати 
симболичним пресецањем врпце, након чега је објекат пуштен у рад. Велики број 
Борана окупио се од раних јутарњих сати испред новоотвореног „Lidl“-а, који се на-
лази недалеко од средњих школа Гимназије „Бора Станковић“ и Машинско електро-
техничке школе, нестрпљиво ишчекујући да уђу у продавницу.

- Бор је међу првим градовима у Србији где је отворен „Lidl“. Битно је шири-
ти здраву конкуренцију, јер појављивање било ког трговинског ланца у граду утиче 
на смањење цена а то омогућава јефтинију куповину за наше грађане. Овде је по-
сао добило између 40 и 50 људи и веома је битно што су отворена нова радна ме-
ста. Битно је и да ће се град Бор поред отварања Лидла, бавити отварањем још ту-
ристичких и привредних објеката јер настојимо да Бор у правом смислу и буде град 
развоја – казао је Александар Миликић, градоначелник Бора.

Ивана Вићентић, представник Централних услуга „Lidl Србија“ позвала је 
грађане да посете „Lidl“ и на лицу места се увере зашто је куповина у овом дискон-
ту боља, једноставнија и повољнија.

 - У име целог тима „Lidl Србија“ могу да пренесем да смо јако срећни и уз-
буђени што смо отворили продавницу у Бору и што смо у прилици да потрошачи-
ма понудимо најбољи однос цене и квалитета наших производа, пажљиво одабран 
асортиман од преко 1500 артикала, и да позовемо све потрошаче да посете свој 
„Lidl“. Захваљујемо се Републици Србији и локалним властима што су створили по-
зитивну атмосферу за долазак у овај град и потрошачима који су нас верно ишеки-
вали, па их овим путем још једном позивамо да посете „Lidl“ – казала је Вићентићева.

Немачки „Lidl“ отворио је у 12 градова у Србији 16 маркета.
 - „Lidl“ је први савремени дисконтни ланац у Србији и сви наши објекти имају 

исту површину. У нашим продавницима у свим градовима где је почео са радом Lidl, 
цене производа су исте – додала је Вићентићева.

Боранин Илија Николовски одушевљен је понудом и ценама производа.
-Купио сам пилетину и још неке ствари за кућу јер су цене повољније него у 

другим маркетима. Задовољан сам понудом коју има “Lidl” и радо ћу свраћати овде 
у куповину – казао је Николовски.

Објекат „Lidl“-а у Бору се простире на 1424 квадрата, а изграђен је и уређен 
и паркинг простор. Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - У селу Ново Корито одржана је у суботу, 13. октобра, дванае-
ста по реду, туристичко – привредна манифестација ‘’Шипуријада’’. 

Манифестацију која промовише искоришћење природних ресурса, отво-
рио је Игор Стевановић, заменик председника СО Књажевац, наглашавајући да су 
оваква дешавања од изузетног значаја за живот и напредак села, чување традиције. 

Џемови и мармеладе, сокови, сирупи, ракије, ликери – све то прави се од 
шипурка, биљке, која расте на пољима Тимочке крајине. Није га лако ни убрати, 
а камо ли прерадити, кажу у пољопривредним газдинствима која се баве произ-
водњом здраве хране.

Шипурком су се на свој начин, бавили и најмлађи из Предшкоске установе 
‘’Бајка’’ и основних школа кроз своје ликовне и литерарне радове, сувенире, аран-
жмане. 

Идејни творац ‘’Шипуријаде’’, Топлица Игњатовић, који живи и ради у Сло-
венији, осмислио је за 12. манифестацију неке новине, каква је избор краља ши-
пурка, односно специјалне територије под називом ‘’Шипуријана’’. У сарадњи са 
месном заједницом Ново Корито ‘’Шипуријаду’’ је организовала Туристичка орга-
низација општине Књажевац.

Посетиоце су у сеоском дому у Новом Кориту забављали фолклори, певач-
ке, групе и народни песници из Србије и Бугарске. 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.“

ча, од којих седморица странаца, све су класе заступљене. Стаза је одлична и неће-
те веровати на њој могу да се развију брзине и преко 170 километара на сат - каже 
Живота Милић, директор ове спортске манифестације.

По класама шампиони су: Алекса Радојковић (Ауто Роyал клуб) у седмој, Дра-
ган Балачикић у шестој, Ивајло Јончев из Бугарске у петој, Александар Видосавље-
вић (АСК ГАГА Авала РТ) у четвртој, Данијел Панић (АСК ГАГА Авала РТ) у трећој, 
Предраг Ламбаша (АМСК КВ Р.Т) у другој и Мирко Јаковљевић (АСК Херц) у првој 
класи.

Организатор ових такмичења је „G.A.G.A Avala racing team”, уз подршку Ми-
нистарства омладине и спорта, спортских савеза и општине Неготин.

- Издвојили смо преко Спортског саавеза 3,3 милиона динара за организа-
цију ове манифестације. Ми смо суорганизатори трке, а организатор АСК „G.A.G.A 
Avala racing team” из Београда морао је да стазу доведе у стање које је функционално 
за трку, да је стаза безбедна и бескпрекорна, што је добро за нас, јер ће тај пут кори-
стити Неготинци. Захваљујући овој манифестацији чуће се за нашу општину и изван 
граница нашег региона- каже Владимир Величковић, председник општине Неготин.

Ова брдска трка, на стази Манастир Буково, дуга 3005 метара, са стартом који 
је на 48 метара надморске висине и циљем на којем је надморска висина 226 ме-
тара, бодовала се за Национални шампионат Србије, Отворено првенство Србије, 
као и за Куп Србије. 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.”
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Катарина Бугариновић, педагог у Предшколској установи “Бамби” за “Тимочке”

ДЕЦИ ЈЕ ПОТРЕБНА ПАЖЊА
ИНТЕРВЈУ

Породице су се јако промениле и њихово функционисање је другачије од оно-
га што је детету заиста неопходно за здраво одрастање. Стичемо утисак да су 
деца жељна својих родитеља, њихове пажње и квалитетно проведеног времена са 
њима. Дете је као и одрастао човек друштвено биће и неопходна му је двосмерна 
комуникација и равноправно укључивање у живот породице да би се развило у је-
динку која ће једног дана бити функционална у друштву, нагласила је у интервјуу 
за недељник “Тимочке” Катарина Бугариновић, педагог у Предшколској установи 
(ПУ) “Бамби”.

Шта је све предвиђено планом и програмом рада Предшколске уста-
нове „Бамби“ у погледу рада са децом? 

 - Годишњим планом рада ПУ „Бамби“, за рад са децом предвиђени су стални 
и повремени облици рада. У сталне облике рада спада целодневни и полуд-
невни боравак деце и рад са децом на болничком лечењу, док у повре-
мене облике рада спадају посебни и специјализовани облици рада 
са децом. Организација целодневног боравка у вртићу и јаслама 
прилагођени су биолошким и психолошким потребама деце и 
објективним околностима. Пријава за упис деце у вртић врши 
се током целе године. Активност деце реализује се кроз игру, 
која има изузетан значај у физичком и психичком развоју де-
тета. Игра је уједно и основна метода рада у реализацији про-
грамских садржаја. Полудневним боравком предвиђено је: 
дружење деце, социјализација, стимулисање целовитог раз-
воја деце путем посебног програма васпитно-образовног 
рада и припрема деце за полазак у школу. Полудневни бо-
равак организован је у основним школама „Бранко Радиче-
вић“, „3. Октобар“ и „Свети Сава“ и у вртићима „Полетарац“ и 
„Снежана“. Наша Установа спроводи и посебне облике рада 
са децом: „Играоница“, “Спортска секција“, коју реализује Ка-
рате клуб Бор, “Заједно до школе” је посебни програм који 
се спроводи у оквиру Иницијативе ЦИП Центра, „Плеше-
мо растемо здраво” коју води дипл.проф,физичке кул-
туре Милена Савић. 

Који су најчешћи проблеми примећени 
код деце од јаслица до предшколског програ-
ма која бораве у ПУ „Бамби“ ?

- Када говоримо о „проблемима“ са 
којима се сусрећемо код деце која бораве 
у вртићу, најчешће се ради о ситуација-
ма које се испољавају у виду неадек-
ватног понашања детета у групи. 
Неретко нам се дешава да је од 
стране васпитача примећено 
да дете на неки начин од-
ступа од понашања које је 
примерено узрасту (дете 
не показује интересо-
вање за вршњаке и 
игру са њима, за ак-
тивности, понекад се 
ради о блажим обли-
цима агресивног по-
нашања - уједање, им-
пулсивно реаговање на 
налог или забрану, и повре-
мено код неке деце је видљива 
потиштеност или утученост). Сма-
трам да су на том узрасту наведене 
ситуације у већини случајева решиве 
али само уз добру и адекватну сарадњу 
са родитељима. 

Са којим проблемима вам се најчешће обраћају родитељи и на који на-
чин их решавате?

 - Ситуације у којима нам се родитељи обраћају су различите. Свака поро-
дица је на неки начин индивидуа за себе и има својствен начин фукционисања. По-
некад су та обраћања самоиницијативна а понекад на нашу иницијативу или ини-
цијативу васпитача. Као што сам већ напоменула, уколико се код детета примети 
понашање које одступа од пожељног за одређени узраст, васпитачи упућују роди-
теље код нас. Родитељи нам долазе углавном са питањима и недоумицама које се 
тичу модела васпитних ставова, дилемама на које у том процесу наилазе, приступ 
детету у ситуацијама, нажалост све чешћих развода или губитка неког члана поро-
дице и томе слично. Представници наше службе (психолог, логопед, сарадник за 
физичко васпитање и педагог) су увек отворени за разговор са родитељима. Скоро 
свакодневно нас могу наћи у неком од објеката а сваке прве среде у месецу доступ-
не смо у Саветовалишту, у периоду од 14:00 до 16:00 часова, у нашој канцеларији 
у вртићу „Бошко Буха“. Оно што ми можемо да понудимо родитељима је разговор, 
саветовање а уколико проблем превазилази наше компетенције, упућивање у неку 
од надлежних институција.

Да ли се организују педагошке (психолошке) радионице, ко је све укљу-
чен у рад тих радионица, колико често се организују и која је њихова сврха?

- Сврха педагошко-психолошкох радионица је темељнија а опет деци 
прихватљива обрада тема које се тичу дечјих права, поверења, толеранције, вр-
шњачког насиља, дискриминације и слично. Као што се може приметити ради се о 

областима које су мало захтевније али пожељне за рад са децом. Одржавају се по-
времено и поред нас главни учесници тих радионица, поред деце из групе, су и њи-
хови васпитачи и понекад и родитељи. 

Колико је важна добра сарадња између педагога, васпитача и роди-
теља?

- Стручни сарадници Установе, поред послова који се тичу папирологије 
Установе (писање планова, извештаја, координација рада тимова и актива и слич-
но) укључени су и у свакодневни, практични део живота вртића, који се управо од-
носи на свакодневну комуникацију са васпитачима и родитељима а која се односи 
и тиче искључиво деце и њиховог боравка у Установи. 

Како сарађујете са директором ПУ и другим сарадницима?
- Сарадња са директором и другим сарадницима у Установи се одвија сва-

кодневно у виду састанака, консултација и договарања која се тичу питања 
везаних за несметано одвијање рада Установе.

Како сарађујете са родитељима, да ли су отворени за са-
радњу, а како са Центром за социјални рад?

- Сарадња са родитељима је у већини случајева задовоља-
вајућа. У зависности од разлога њиховог обраћања разликује се и 

вид сарадње. Некад је он несметан и на задовољство свих а не-
када уме да буде захтевнији, а онда се и до решења теже дола-
зи. Центар за социјални рад је институција чији један представ-
ник је наш редовни члан у Тиму за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања. Тим се састаје четири 
пута годишње и на њему се износе ситуације које понекад зах-
тевају управо њихово укључивање. Наравно, уколико је неоп-

ходно та сарадња може бити и чешћа. 
Да ли у ПУ „Бамби“ недостаје још пе-

дагога, колико би по Вама педагога тре-
бало да буде упошљено како би се 

адекватно посветила пажња мали-
шанима у решавању проблема?

- Нас четири ( психолог, лого-
пед, сарадник за физичко и педагог) 
у сарадњи са директором чинимо 
тим који за сада успева да одгово-
ри захтевима који су пред нама. 
Оно што би нашу Установу додат-
но обогатило и поспешило њен 
рад и функционисање је упошља-
вање дефектолога као сарадника 
и то из разлога јер се сваке годи-
не број деце са сметњама у раз-
воју повећава.

Шта бисте поручили ро-
дитељима, у чему најчешће 
греше када је реч о деци и шта 
треба да ураде?

- Родитељима бих пору-
чила да буду родитељи 

својој деци. То је 
нешто најлепше 

али најзахтев-
није што се од 

нас очекује. 
А то значи 

да им дамо крила да полете али и чвр-
сте корене да знају где припадају, где могу и треба да 

се врате. Данашње време захтева од свих нас који смо родитељи мно-
го активније учешће у животу детета. Изазови са којима се свакодневно сусрећемо 
знају да јако уздрмају појединца а самим тим и целу породицу. То се нарочито од-
ражава на дете. Мишљење свих нас који смо у свакодневном контакту са децом је 
да су се породице јако промениле и да њихово функционисање другачије од онога 
што је детету заиста неопходно за здраво одрастање. А кад кажем здраво, не мис-
лим само на физичко здравље и обезбеђивање материјалних средстава за исти већ 
на ментално тј. психичко здравље детета. Стичемо утисак да су деца жељна својих 
родитеља, њихове пажње и квалитетно проведеног времена са њима. Многим ро-
дитељима се чини да је дете на узрасту од две до три године мало и да није битно 
шта ће у његовом присуству радити. Овде не смемо да заборавимо да деца на малом 
узрасту уче по моделу. А тај модел смо ми. Код куће родитељи а у вртићу вршњаци 
и васпитачи. Недопустиво је оставити дете по пар сати испред неког екрана (теле-
визора, рачунара, таблета), не разговарати са њим и задовољавати му само физи-
олошке потребе (дати му да једе, пије и пресвући га). Дете је као и одрастао човек 
друштвено биће и неопходна му је двосмерна комуникација и равноправно укљу-
чивање у живот породице да би се развило у јединку која ће једног дана бити функ-
ционална у друштву. Деци је поред слободе јако битна и неопходна дисциплина и 
ред по ком ће функционисати. Та дисциплина су корени који га вежу за породицу 
и правила понашања у оквиру ње а слобода су крила којима ће се једног дана ви-
нути у свет. Сразмеран спој ова два захтева су управо највећи изазов родитељства.

 M.M.
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“.



БРОЈ 313 7ВЕСТИ

Завршено сервисирање опреме и постројења 
у Кладову и Брзој Паланци

Из градског буџета за помоћ у овчарству и воћарству 
издвојено пет милиона динара

Техничка школа у Неготину добила нов котао, а ОШ “Вера 
Радосављевић” кров

ГРЕЈНА СЕЗОНА 
ПОЧЕЛА НА ВРЕМЕ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 19 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ЗА ШКОЛЕ ИЗДВОЈЕНО 
122,7 МИЛИОНА ДИНАРА

ГРЕЈАЊЕ УСКЛАЂЕНО СА 
ВРЕМЕНСКИМ ПРИЛИКАМА

Грејна сезона стартовала на време

НЕГОТИН - Након вишегодишњих проблема са грејањем Техничка школа у 
Неготину добила је нови котао, вредан преко 1,5 милиона динара. Нови котао, сна-
ге 550 киловати, произвођача “Шуком” загреваће око 4.000 квадратних метара ове 
васпитно образовне установе, а купљен је средствима које је Техничкој школи за 
ове намене одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у ви-
сини од 1.566.206 динара.

- После 15 година добили смо нови котао, будући да нам је досадашњи по-
следње две године правио проблеме, које смо, срећом, отклањали уз помоћ ХЕ 
“Ђердап два” и Јавног комуналног предузећа “Бадњево”. Конкурисали смо код Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја пројектом за набавку новог кот-
ла и средства су нам одобрена и коначно смо набавком котла тај проблем решили 
– каже Саша Николић, директор Техничке школе.

Локална самоуправа је ове године за Техничку школу издвојила 6,3 милио-
на динара, од 28,8 милиона колико је опредељено за средњошколско образовање.

Општина Неготин је финансирала и радове на санацији крова у Основној 
школи “Вера Радосављевић”. Реч је о другој фази реконструкције кровне конструк-
ције за шта је утрошено 5,3 милиона динара.

-На нашој школи завршена је санација крова што је и било најалармантије. 
Количина уложених средстава је велика и уређењем најлошијег дела крова обе-
збеђени су бољи услови за рад ученика и просветних радника у нашој школи – каже 
Јасмина Луковић, вршилац дужности директора ОШ “Вера Радосављевић”.

Обе ове васпитно образовне установе недавно је у пратњи Слободана Ди-
нуловића, члана Општинског већа задуженог за образовање обишао и Владимир 
Величковић, председник општине Неготин. 

- У Техничкој школи је инсталиран нови котао набављен средствима ре-
сорног министарства, и ја се овом приликом захваљујем Министарству просвете 
и Влади Републике Србије. У ОШ „Вера Радосављевић“ завршена је друга фаза ре-
конструкције крова зграде у површини од 1.146 квадрата. Први део крова рекон-
струисан је 2015, а ове године смо из општинског буџета обезбедили 5.306.000 ди-
нара са ПДВ-ом, за наставак радова. Радови су завршени и протекли како треба и 
можемо да констатујемо да су ове две школе добиле боље услове за даљи рад – 
истакао је Величковић.

Локална самоуправа, иначе, за основношколско образовање издвојила је 
ове године из буџета 93,9 милиона динара, од којих је за ову неготинску основну 
школу опредељено 14,4 милиона.  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.”

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку је као и у читавој Србији у понедељак, 15.ок-
тобра и званично кренула грејна сезона. У рано јутро потпаљен је котао и загреја-
ни су радијатори у више од 2200 станова у граду под Старицом, да би у најто-
плијем делу дана грејање престало, па било настављено током вечери, а све због 
временских прилика које су изузетно повољне будући да температуре досежу 
и 18 степени. У ЈКП „Мајданпек“ кажу да су у грејну сезону ушли спремно и обе-
збедили почетне количине енергента, мазута, али да ће и наредних дана дужи-
ну грејног дана усклађивати са временским приликама, односно спољашњим 
температурама.

Овакав режим грејања погодује истабилизацији рада система за даљин-
ско грејање, будући да дозвољава да се без већих тензија интервенише, однос-
но, реагује на све примедбе корисника које се углавном односе на испуштање 
ваздуха из радијатора и слично. И.Ћ.

БОР - У сали Градске скупштине потписани су уговори са пољопривред-
ним произвођачима који су од града Бора добили субвенције у области овчарства 
и воћарства. 

- У области овчарства уговори су потписани са представницима шест газ-
динства и у области воћарства са 13 газдинства. Овог пута сви који су конкурисали 
су и добили новац из градског буџета. Имаћемо још један конкурс до краја године, 
јер је у области овчарства остало неутрошено око пола милиона а у воћарству ми-
лион динара. Град Бор има враћа 50 одсто укупних средстава односно максимално 
300.000 динара у овчарству, а у воћарству 100.000 динара. Прошле године је само 
једно сеоско газдинство конкурисало а ове године у овчарству њих 10, што је до-
бро. Сигуран сам, с обзиром да има интересовања код људи за бављење воћар-
ством да ћемо фонд до краја године у потпуности утрошити – казао је Љубиша Ре-
пеџић, члан Градског већа за пољопривреду. 

Он је нагласио да је ове године за овчарство издвојено три милиона а за 
воћарство два милион динара.

-Укупан Фонд за пољопривреду износио је ове године 15 милиона док ће 
2019. године бити увећан и износиће 25 милиона динара. За милион динара биће 
увећана средства наредне године за воћарство и град Бор уместо 50, наредне го-
дине враћаће газдинствима 60 одсто средстава. У плану је да одржимо радионице 
а једна од тема биће презентација о ораху сорте Чендлер јер је у плану да се поса-
ди 200 хектара тих садница на територији града Бора – додао је Репеџић.

Вукашин Лападатовић из Оштреља конкурисао је код градске управе за 
средства како би посадио управо нову сорту ораха Чендлер.

- То је нова сорта пореклом је из Калифорније. У Неготину смо били на јед-
ном саветодавном предавању где смо имали прилике да сазнамо више о овој со-
рти ораха и видећемо како ће се показати на нашем поднебљу. Сад сам конкури-
сао за набавку 100 садница, чија је укупна вредност 146 хиљада динара. Већ имам 
око 130 садница друге врсте ораха и до сада се у Оштрељу најбоље показала Рас-
на – казао је Лападатовић.

Сека Вануцић из Горњана нагласила је да код људи све мање интересовања 
има за бављење пољопривредом.

- Тренутно имам 27 оваца и сада са овом субвенцијом града набавићемо још 
15 оваца. Стока се, нажалост, све мање чува. Потражња за јагањцима и домаћим 
здравим производима је велика. Ова помоћ нам пуно значи и вероватно ћемо сле-
деће године поново конкурисати – каже Вануцићева. Д.К.

КЛАДОВО - Захваљујући успешно завршеном сервисирању опреме и по-
стројења грејна сезона у Кладову и у Брзој Паланци почела је на време. У скла-
ду са Уредбом Јавно предузеће “ Јединство” активирало је системе даљинског 
грејања у три топлане тако да су радијатори у просторијама власника станова 
и пословног простора током јутра топли. Испорука топлотне енергије се током 
дана прекида јер су температуре ваздуха изнад просечних вредности за овај 
период године.

- Због високих температура грејање ће бити са дневним прекидима онда 
када температура буде 15 степени - каже Саша Савић, в.д директора у ЈП “ Је-
динство”.

 Он истиче да су за рад котловских постројења у Кладову и у Брзој Палан-
ци набављене довољне количине енергената.

- Набављено је 520 тона колубарског угља за рад топлана на чврсто го-
риво и 300 тона мазута за рад топлане “Центар” у граду. То је довољно за месец 
дана рада, а резерве енергената допуњаваће се по потреби током грејне сезо-
не - објашњава Савић.

Из три котларнице Јавно предузеће “ Јединство” топловодном мрежом 
дугом осам километара загрева 1950 станова повшине око 97.500 квадрата и око 
41.000 метара квадратних пословног простора. Упркос бројним упозорењима 
предузеће од правних и физичких лица за успоручену топлотну енергију потра-
жују 71 милион динара. Та дуговања оптерећују пословање ЈП “ Јединство” које 
корисницима услуга нуди репрограм дуга, односно уплату нагомиланих обаве-
за на више месечних рата. То је најбољи модел да се реши проблем неплаћених 
рачуна сматрају у том предузећу. М.Р.
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РЕКОНСТРУИСАН ДОМ 
КУЛТУРЕ У ГОРЊАНУ НАЈБОЉА ЗАШТИТА 

ПРОТИВ ГРИПА

Организација за храну и пољопривреду (ФАО) обе-
лежава сваке године 16. октобар – Светски дан хране, дан 
када је ова организација и основана 1945. године. У Србији 
се 16. октобар – Светски дан хране обележава од 2001. го-
дине уз подршку Министарства здравља Републике Србије. 
Ове године Светски дан хране, 16. октобар обележава се 
под слоганом: „Правилна исхрана – улагање у будућност” 
са фокусом на смањење броја гладних у свету. 

После периода пада, учесталост глади у свету поно-
во расте. Према најновијем извештају ФАО, данас више од 
815 милиона људи пати од хроничне потхрањености, да-
кле једна на сваких девет особа, а од тога 60% чине жене. 

Кључне чињенице:
•	 Око 80% екстремно сиромашних живи у руралним 

подручјима. Већина њих живи и зависи од 
пољопривреде.

•	 Сваке године, глад убија више људи од маларије, 
туберкулозе и АИДС-а заједно.

•	 45% смртности одојчади се односи на потхрањеност. 
Застој у развоју и даље утиче на 155 милиона деце 
млађе од пет година, док је истовремено, гојазност 
деце у порасту у свим регијама.

•	 1,9 милијарди људи – више од четвртине светске 
популације – пате од прекомерне тежине. Од овог 
броја, 600 милиона је гојазно, а гојазност одраслих 
у свету убрзано расте.

•	 3,4 милиона људи умре сваке године због превелике тежине и гојазности. 
•	 Трошкови потхрањености у светској економији износе 3,5 трилиона долара 

годишње.
•	 ФАО процењује да пољопривредна производња мора порасти за око 60% 

до 2050 године, како би се обезбедила довољна количина хране. Сукоби, 
екстремни временски догађаји везани за климатске промене и успоравање 
привреде представљају ризик за овај циљ.

•	 Велики број гладних широм света, 489 милиона, од којих 75 процената чине 
деца са застојем у расту и развоју до пет година живота, живе у земљама 
погођеним ратним сукобима и конфликтима.

•	 Климатске промене такође утичу на погоршање стања глади у свету. 
•	 Трећина хране која се произведе широм света се изгуби или узалудно 

БОР - У току су радови на реконструкцији Дома културе у борском селу 
Горњане који би требали да буду завршени ускоро. Радови се изводе на инвести-
ционом одржавању крова, фасаде горњанског Дома културе и дворане са бином.

-Прошле године смо обећали и планирали буџетом за 2018. годину средства 
за уређење Дома културе у Горњану, који је најмање инвестиран и изграђен прет-
ходних година и управо приводимо крају радове. За инвестиционо одржавање овог 
дома издвојено је 7,3 милиона динара, за реконструкцију крова 4,2 милиона динара, 
уређење унутрашњости , велике сале и помоћних објеката око 2,9 милиона динара. 
Коначно ће овај дом добити нови изглед који заслужује и бити место где ће се меш-
тани Горњана верујем, радо окупљати, а обезбедиће се и место за рад самог Саве-
та месне заједнице – нагласио је Александар Миликић, градоначелник града Бора. 

Први човек Бора истакао је да је урађена комплетна реконструкција крова.
- Верујем да по завршетку радова, дом више неће имати проблем са про-

кишњавањем као што је то био случај претходних година. Биће уређен и простор 
испред објекта, ових дана се завршавају радови на чишћењу језера у Злоту, заси-
пање ризлом реонских путева у Брестовцу, Злоту, Шарбановцу , Метовници. У гра-
ду тренутно изводимо радове у улици „Ђуре Ђаковића” а у плану је и уређење рам-
пи за инвалиде и семафора. Кренули смо са уређивањем дечијих игралишта, и ових 
дана очекујемо да стигну нови реквизити за кошарку за игралишта – додао је Ми-
ликић. Д.К. 

МАЈДАНПЕК- „Вакцина против грипа најсигурнији и најбезбеднији вид ин-
дивидуалне и колективне заштите од грипа!“ јединствени став којим је завршен 
стручни састанак на тему „Имунизација против грипа у сезони 2018/2019“у орга-
низацији Института за јавно здравље“др Милан Јовановић Батут“ и Завода за јав-
но здравље „Тимок“ Зајечар, добро је прихваћен у Мајданпеку где је у Хигијенско 
епидемиолошкој служби Дома здравља „др Верољуб Цакић“ имунизација против 
грипа почела у уторак. 

Стигло је 400 доза што није коначан број, будући да би могао да се повећа 
уколико буде било интересовања пацијената. Тај први контигент је одмах распо-
ређен, па је 100 доза упућено у Здравствену станицу Доњи Милановац, 70 амбулан-
ти у Јасикову, а 50 амбуланти у Рудној глави. Имунизација се обавља уз претходни 
обавезан преглед и извештај лекара, а у служби ХЕС у мајданпечком Дому здравља 
који располаже са 180 доза вакцине против грипа, сваког радног дана од осам до 
12 сати. И.Ћ.

потроши. Трошкови бачене хране су око 2,6 трилиона 
долара годишње, укључујући 700 милијарди еура трошкова 
за животну средину и 900 милијарди долара социјалних 
трошкова. 

Зато је Светски дан хране и прилика да се укаже на 
значај постизања циља одрживог развоја – безгладних до 
2030. године. 

Кључне поруке Светског дана хране 2018. 
године:

1. Неопходне су хуманитарне акције у циљу при-
купљања помоћи ради решавања проблема исхране и хи-
гијене.

2. Даље улагање у развој пољопривреде кроз ино-
вативне политике.

3. Прилагођавање пољопривредне производње 
климатским променама и решавање проблема безбедно-
сти хране у климатски осетљивим подручјима.

4. Стварање услова за одрживи пољопривредни 
развој како би се обезбедили услови за повратак расеље-
них лица.

Сваке године се у око 150 земаља широм света ор-
ганизује велики број догађаја – од маратона преко излож-
би, представа, такмичења и у циљу обележавања Светског 
дана хране. 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јова-
новић Батут” са мрежом окружних института/завода за јавно здравље сваке годи-
не припрема обележавање Светског дана хране, 16. октобра, као значајног датума 
у Календару јавног здравља и кампању Октобар – месец правилне исхране. Ове го-
дине је поводом Светског дана хране расписан конкурс за избор најбољих ликов-
них и литерарних радова за децу предшколских установа и ученике основих школа 
на тему„Правилна исхрана – улагање у будућност”, а биће организована и пре-
давања, трибине, изложбе на тему унапређења исхране.

Тим поводом позивамо ученике предшколског и школског узраста да нам 
на тему „Правилна исхрана – улагање у будућност” пошаљу ликовне и литерар-
не радове са назнаком „за конкурс” до 26. октобра, Завод за јавно здравље ”Тимок”, 
Сремска 13. Завршна манифестација биће одржана 31.октобра у сали Завода за јав-
но здравље.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

Октобар-месец правилне исхране

У уторак почело давање вакцине
Из градског буџета издвојено 7,3 милиона динара


