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ПРВИ РОЂЕНДАН 
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Државно предузеће Стара планина ризорт и општина Књажевац за ђаке

Општински парламент у среду изгласао

Локални избори у Кладову 16. децембра 2018. године

КЊАЖЕВАЦ - Први рођендан у Књажевцу компанија “Текијанка”, водећи тр-
говински ланац Тимочке крајине, обележила је, дружењем са потрошачима, у пр-
вом објекту отвореном у главној градској улици.

Компанија “Текијанка”, пре годину дана отворила је свој први малопродајни 
објекат у Књажевцу а запослени у њему први рођендан прославили су, заједно са 
купцима лепом слављеничком тортом.

- Свакога дана се трудимо да слушамо потрошаче, да чујемо њихове жеље. 
Ослушкујемо њихове потребе и излазимо им у сусрет, трудећи се да из овог објек-
та изађу срећни - казала је овом приликом Бобана Беатовић, маркетинг менаџер 
„Текијанке”.

Захваљујући поштеном односу са запосленима и чињеници да су им купци 
на првом месту, компанија „Текијанка” послује успешно близу три деценије на це-
лој територији Тимочке крајине. Љ.П.
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КОНСТРУКТИВАН РАД 
ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

ИМЕНОВАН ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Др Мирко Николић, шеф одборничке групе СПС-ЈС у Скупштини града Зајечара за „Тимочке“

Локални избори у Кладову 16. децембра 2018. године

Одборничка већина је стабилна, мислим да су седнице Скупштине 
града (СГ) Зајечара добро припремљене, заказују се у редовном поступку, 
тако да има довољно времена за разраду материјала и за упознавање са 
свим проблемима. Мислим да смо направили искорак по питању доставе 
скупштинског материјала који добијамо електонским путем што је скра-
тило време доставе, смањило трошкове штампања и његове припреме а 
то је свакако унапредило рад Скупштине и њену ефикасност. Мислим да ову 
тему власт и опозиција оцењују као веома значајну за рад локалног парла-
мента, истиче у интерјвуу за недељник „Тимочке“ др Мирко Николић, шеф 
одборничке групе СПС-ЈС у Скупштини града (СГ) Зајечара.

Како оцењујете рад Скупштине града Зајечара?
-Сматрам да се рад Скупштине града Зајечара одвија у складу са 

Пословником. Одборничка већина је стабилна, мислим да су седнице до-
бро припремљене, заказују се у редовном поступку, тако да има довољно 
времена за разраду материјала и упознавање са свим проблемима. Преко 
учешћа наших представника који су чланови комисија и радних гру-
па упознати смо са свим предлозима одлука за СГ, имамо и зајед-
ничке састанке одборничких група а била је пракса и да председ-
ник Скупштине заказује састанке са шефовима одборничких група, 
тако да могу рећи да је рад СГ Зајечара конструктиван. СПС има до-
бре кадрове који имају довољно искуства и заједничким деловањем 
свакако да дајемо допринос раду локалног парламента.

Да ли скупштински материјал добијате на време и 
како се припремате за седнице СГ Зајечара?

-Мислим да смо направили искорак по питању до-
ставе скупштинског материјала јер већ извесно време 
материјал добијамо електонским путем што је скратило 
време доставе, смањило трошкове штампања и видим 
да су одборници то прихватили. То је свакако уна-
предило рад Скупштине и њену ефикасност и мис-
лим да ову тему власт и опозиција оцењују као ве-
ома значајну за рад локалног парламента. Што се 
тиче припрема за седнице, СПС има своје орга-
не, Извршни одбор, Председништво, свака тема 
се детаљно разматра на партијским органима, кон-
султујемо се и са коалиционим партнерима и усаглаша-
вамо ставове. 

Да ли се јављате за реч и да ли се подносе амандмани, предло-
зи одлука?

- Амандмани превасходно долазе од стране опозиције што је и ло-
гично. Што се тиче јављања за реч, учествујем у раду СГ више од осталих 
одборника СПС јер сам и шеф одборничке групе. У зависности од теме, во-
лим да дискутујем нарочито о питањима који се тичу струке којом се бавим, 
некад је то појашњење, или допуна за неки проблем а и дискусија у репли-
ци са представницима опозиције и слично.

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

-Нисам члан ниједног радног тела. СПС има четири одборника у ло-
калном парламенту и на неки начин се припремају за укључивање у рад 
скупштинских тела за неки будући сазив овог парламента. 

На који начин комуницирате са грађанима?
-Ако изузмемо медијске наступе и друштвене мреже, основна кому-

никација је заступљена у нашим страначким просторијама. Просторије СПС 
у Зајечару су отворене свакодневно за све грађане. Најзначајнија комуника-
ција је преко партијске мреже, СПС је 28 година на политичкој сцени, има-
мо одборе у свим селима, у градским месним заједницама, наши чланови 
су дуго година у партији, препознатљиви су по томе и управо у тој широ-
кој мрежи смо у сталном контакту са грађанима, упознајемо се са пробле-
мима а то чинимо и кроз наше редовне послове. 

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

- Супротстављена су мишљења и ставови. Опозиција је ту да крити-
кује, предлаже амандмане оспорава одлуке које доноси владајућа 

већина и то је легитимно. Често представници опозиције замерају 
одборницима из власти да су гласачки апарат и да не дискутују. 
Важно је нагласити да представници власти имају јединствен став, 
и увек се бира најбоље решење које усваја већина. Са друге стра-
не може се рећи да је однос између одборника власти и опози-

ције коректан. То се најбоље може оценити у холу током 
паузе, где се одвија нормална комуникација, не по-

стоји острашћеност, нема тешких речи нити било 
каквих сукоба.

Шта су приоритети у развоју града Заје-
чара?

-Слажем се са већином која је истакла 
да су то запошљавање, нова радна места, 
питање наталитета и останка људи у Заје-
чару, што су приоритети готово свих места 
у Србији. Међутим, реално посматрајући 
целокупну ситуацију мишљења сам да 
требамо максимално да радимо на пове-

зивању града и села. То се односи на одржа-
вање путне мреже, саобраћаја, амбуланти, школа, 

поште у сеоским срединама. Не смемо заборавити становништво на селу 
и требамо пружити подстицај младима да се тамо врате, јер сигуран сам 
да има будућности у селима кроз развој пољопривреде. Други приоритет 
је свакако водно богатство града Зајечара, почев од језера, фабрике воде, 
чесама до извора бањских и минералних вода и ту требамо да наставимо 
улагање и том делу посветимо више пажње. У скоријој будућности треба и 
да се озбиљније посветимо грејању града, што је такође један од приори-
тета.  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.“

КЛАДОВО - Након што је 25. октобра на седници Влада Републике 
Србије усвојена Одлука о распуштању Скупштине општине Кладово, доне-
то је Решење о именовању Милисава Ратопекића за председника Привре-
меног органа општине Кладово, објављено је у Службеном гласнику. За 
чланове Привременог органа Влада је именовала Сашу Николића, Ми-
лену Велишић Божановић, Милана Ђорђишановића и Радована Арежи-
ну. Привремени орган одлучује о питањима из надлежности Скупштине 
општине Кладово и извршних органа општине већином гласова, а за се-
кретара је именовао Бобана Јордачевића дипломираног правника из Кла-
дова. Функција

Привременог органа траје до конституисања новог сазива Скупшти-
не општине Кладово, након локалних избора за одборнике који су заказа-
ни за 16. децембар ове године. М.Р.
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Одржана седма седница Градског већа у Бору

Одржана 28. седница Скупштине општине Књажевац

НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА 
ДИРЕКТОРА „ВОДОВОДА“

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ, ШКОЛЕ, 
РАДНО ВРЕМЕ КАФАНА

ДРУГИ ОВОГОДИШЊИ 
РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Општински парламент у среду изгласао

КЊАЖЕВАЦ - На седници Скупштине општине Књажевац која је одржана 
у среду и којом је председавао Игор Стевановић, заменик председника локалног 
парламента, највише речи било је о раду основних и средњих школа, али се гово-
рило и о давању на управљање Планинарског дома државном предузећу СП ри-
зорт, радном времену угоститељских објеката.

Може да се каже да су 28. седницу Скупштине општине Књажевац обеле-
жили одборници опозиције, пре свега Драган Манчић, шеф одборничке групе ‘’За 
Књажевац заједно’’, који је дискутовао у више наврата, а на самом почетку тражио 
је да се Скупштина изјасни о уступању Планинарског дома на Бабином зубу држав-
ном предузећу СП ризорт. Манчић је, наиме, добивши документе по закону о при-
ступу информацијама од јавног значаја, устврдио да су у овом случају прекршена 
најмање три закона.

- Зна се како се јавна својина даје у закуп. То се ради јавним надметањем и 
прикупљањем писаних понуда. У уговору о пословно – техничкој сарадњи између 
Агенције за развој и државног предузећа СП ризорт пише да је анализом СП ри-
зорт изабран као ‘’искусни играч’’. Ни један закон ове земље не познаје термин ‘’јак 
и искусан играч - казао је Манчић. 

За скупштинску говорницу није изашао нико ко би оповрговао, односно де-
мантовао Манчићеве трвдње, тако да се одмах прешло на разговор о функциони-
сању књажевачких основних и средњих школа. Иако оне заслужују похвале за своју 

МАЈДАНПЕК- Друго заседање општинског парламента у Мајданпеку, одржа-
но у среду, 7. новембра, почело је потврђивањем одборничких мандата, а протекло 
у знаку усвајања другог овогодишњег ребаланса буџета општине.

На самом почетку седнице, одборници СО Мајданпек својом одлуком потвр-
дили су престанак мандата одборници Силвији Илић, а потом одлучили да се уме-
сто Саше Либрића, који дужност одборника није прихватио јер је већ вд директор 
ЈКП “Доњи Милановац, те Драгана Поповића и Елвире Јовановић који су изабрани 
на челне функције општине, мандате доделе Миладину Голубовићу, Слободану Ива-
новићу и Маријани Србуловић, као првим следећима са листе СНС.

Расправа о другом овогодишњем ребалансу буџета општине протекла је у 
знаку дискусија опозиционих одборника који су похвалили улагања у здравство, 
конкретно, боље опремање лабораторије, а замерили нова издвајања за топлану, 
као и то што није било образложења, односно поређења са претходним. У одгово-
рима се чуло да је о овом питању 20.октобра спроведена јавна расправа, а усле-
дила су и додатна објашњења из којих се могло чути за које се намене повећавају 
средства, а да је скоро дуплирана цена мазута разлог за повећана издвајања за то-
плану, тј. функционисање грејне сезоне.

Одборници су потом усвојили Извештај о реализацији годишњег плана рада 
ПУ “Марије Мунћан”, а потом и дали сагласност на Годишњи план рада ове установе. 
Донели су одлуку да од раније изабраних чланова Општинског већа Дарио Мија-
товић буде на сталном раду задужен за месне заједнице, Драган Павловић са заду-
жењем за малу привреду и предузетништво, Марко Тодоровић за пољопривреду и 
Марио Буљубаша за спорт и физичку културу. Из опозиционих редова је то оштро 
замерено, а из власти објашњено да је одлука у складу са законом који допушта да 
и сви чланови општинске владе буду на сталном раду.

Потом је усвојено и више других одлука, па и о образовању Општинског шта-
ба за ванредне ситуације, а нису изостала ни одређена именовања и разрешења. 
Нови председник Управног одбора Дома здравља “Др Верољуб Цакић” је Предраг 
Сперлић, а вд директор Музеја у Мајданпеку до избора директора по конкурсу Ју-
гослав Максимовић.

Седница општинског парламента завршена је бројним одборничким пи-
тањима, почев од оних која се односе на примену одлуке о такси превозу, састав 
Општинске изборне комисије, прилаз железничкој станици и друга. 

И.Ћ.

БОР- Чланови Градског већа у Бору усвојили су на данашњој седници пред-
лог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комунал-
ног предузећа „Топлана“, као и Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности 
директора у Јавном предузећу за стамбене услуге „Бор“. Избор директора у овим 
предузећима наћи ће се на дневном реду наредне седнице Супштине града Бора, 
док за место директора у „Водоводу“ нико од кандидата није задовољио услове по 
конкурсу.

-У предходном периоду расписани су и спроведени конкурси за избор ди-
ректора у ЈП “Топлана“, „Водовод“ и ЈП за стамбене услуге „Бор“. Комисија која је 
одлучивала, дала је предлог за директора „Топлане“ и „Стамбеног“ , док од три кан-
дидата колико се јавило по конкурсу за директора борског „Водовода“, ниједан од 
њих није испунио услове предвиђење конкурсом, тако да ћемо на наредној седни-
ци Скупштине града Бора одлучивати само о постављењу директора у ова два пре-
дузећа-каже Александар Миликић, градоначелник Бора.

Чланови Градског већа једногласно су усвојили и предлоге за доношење Ста-
тута града Бора и за доношење Пословника Скупштине града Бора.

-Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који је ступио на сна-
гу крајем јуна ове године, обавеза јединица локалне самоуправе је да ускладе и до-
несу нове статуте у року од девет месеци. Али поред тога утврђена је и њихова оба-
веза да у року од шест месеци израде и доставе предлог ресорном министарству, 
ради давања сагласности. Највероватније да ћемо оба предлога донети у децем-
бру- истакао је Слободан Баџа, секретар Скупштине града Бора.

Борски већници су усвојили и предлог Закључка о усвајању Информације о 
степену усклађености планираних и реализованих активности из програма посло-
вања јавних предузећа,друштва капитала и других облика организовања на које се 
примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Бор за првих шест 
месеци ове године. По овим информацијама позитивно пословање приказали су 
ЈКП „Боговина“, ЈП за стамбене услуге „Бор“, ЈП „Зоолошки врт“ и Бизнис инкубатор 
центар, док су ЈКП „3.октобар“, „Водовод“ и „Топлана“ пословали са губитком.

М.М. 

опремљеност и васпитно – образовни рад, одборница Нина Милутиновић запита-
ла се за кога ће школе убудуће постојати, када се зна да ће наредну школску годи-
ну уписати само 171 првак.

- Лепо је и похвално што су нам школе опремљене, што имају модерну на-
ставу, али се бојим - за кога ? Свешћемо се на једну основну школу, - рекла је од-
борница ‘’За Књажевац заједно’’. 

Извршење буџета за првих девет месеци ове године коментарисала је Ан-
кица Марковић, начелница Одељења за буџет и финансије. 

- Имали смо на располагању за трошење 692.850.493 динара. Утрошили смо 
567.244.960 динара и имамо разлику од 125.605.533 динара-казала је Марковићка.

На дневном реду овог скупштинског заседања било је и радно време угости-
тељских објеката, који ће, према новој одлуци, радним данима бити отворени до 
24 часа, а викендом до пола два иза поноћи. На крају, Драган Манчић позвао је ко-
леге из свих одборничких група да своје скупштинске дневнице, попут одборника 
‘’За Књажевац заједно’’ уплате као помоћ породици Најадановић из Доњег Зунича.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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ТИМОЧКИ НАУЧНИ ТОРНАДО
Манифестација је одржана у Основној школи “3. октобар”

БОР - Фестивал “Тимочки научни торнадо” који је ове годи-
не одржан по седми пут у Бору, окупио је 650 учесника. Манифеста-
ција је одржана у Основној школи “3. октобар” под слоганом “Науч-
ни бум удара у ум”.

Представљени су огледи и експериметни 35 институција а 
међу учесницима највише је било ученика основних школа. Поли-
цијска управа Бор је приказала детаље обављања форензике, а ва-
трогасци приказали како се гаси пожар.

Учесници пет најбољих огледа добили су награде.
- Верујем да ће ова манифестација сасвим сигурно прерасти 

у републичку, јер је борска средина високо интелектуална, а млади 
воле науку као и дружење – казао је Александар Миликић, градо-
начелник Бора.

Организацију фестивала је помогла локална самоуправа, као и 

један од спонзора фестивала у Бору компанија Ракита, која је на свом 
штанду организовала приказ магматских стена , фосила са просто-
ра Чукару Пеки, приказ еволуције живог света кроз време. Ракита је 
знајње деце награђивала стотинама перница са оловком, која се, на-
кон употребе, може посадити, након чега ће из земље изнићи биљка.

- Узевши у обзир регионални значај овог традиционалног фе-
стивала и жељу организатора да младима на изузетно креативан и 
занимљив начин приближи науку, Ракита је, као друштвено одговор-
на компанија, одлучила да поново подржи ову “торнадо” и финан-
сијски, али и својим учешћем. Драго нам је да се на овом Фестива-
лу из године у годину повећава број и институција и учесника, што 
само по себи показује да су млади 
заинтересовани за шире образо-
вање, као и да су овакве манифе-
стације и приступ науци и те како 
потребни - рекао је менаџер кому-
никације у компанији Ракита Дар-
ко Стојадиновић.

Он је подвукао да је Ракита посвећена развоју успешне и 
транспарентне сарадње са локалном заједницом и настоји да по-
стигне позитиван дугорочно одрживи утицај у локалној заједници 
у којој послује кроз отворени дијалог и подршку локалним пројек-
тима.

Циљеви фестивала како је објаснила председница ДМИ На-
таша Ранђеловић су интересовање деце да се кроз занимљив на-
чин баве науком, развијање креативности и вештине тимског рада.

Организатори овогодишњег фестивала су “Друштво младих 
истраживача Бор” (ДМИ) и Технички факултет у Бору.

“Караван науке” се још организује и у Зајечару, Неготину и Кња-
жевцу. Д.К.
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ЗИМОВАЊЕ УЧЕНИКА ПО 
ПОВОЉНИМ ЦЕНАМА

Државно предузеће Стара планина ризорт и општина Књажевац за ђаке

Овогодишња селекција мерлоа и кабернеа окупила учеснике 
из чак 25 земаља света

Обележен Дан ОШ „Вук Караџић“ у Бору

ЗЛАТО ЗА ВИНАРИЈУ 
“МАТАЉ“

„ОСМЕХ НАМ 
ЛЕПО СТОЈИ“

ДРУШТВО

КЊАЖЕВАЦ - Државно предузеће Стара планина ризорт и општина 
Књажевац понудили су књажевачким основцима и средњошколцима зи-
мовање у планинарском дому на Бабином зубу по цени од 1.080 динара за 
пун пансион, што је за 40% нижа цена него прошле зиме. 

Када је о боравку ученика у Планинарском дому реч, председник 
општине Милан Ђокић најпре отклања све дилеме око статуса овог тури-
стичког објекта. 

- Општина Књажевац свој планинарски дом нити је неком дала, нити 
је издала у закуп. Ми смо са државним предузећем СП ризорт регулиса-

НЕГОТИН - На 14. Међународном такмичењу “Emozioni dal Mondo: 
Merlot e Cabernet Insieme” одржаном недавно у Бергаму (Италија) каберне 
„Кремен“ из 2016. године, неготинске Винарије „Матаљ“ освојио је златну 
медаљу са 86,667 поена.

Овогодишња селекција мерлоа и кабернеа у Бергаму, окупила је 
учеснике из чак 25 земаља света од Аргентине, Аустралије, Канаде, Кине, 
Чилеа, преко Шпаније, Француске, Немачке, САД, Јужне Африке, али и Из-
раела, Италије, Хрватске и Србије, који су на оцењивање послали своја вина 
бербе 2012. до 2017.

Чак 82 енолога и стручњака из Италије и 32 земље света оцењивали 
су 251 вино, колико их је стигло на ово престижно такмичење, међу њима 
и узорке из шест српских винарија, међу којима је и неготинска Винарија 
„Матаљ“ са својим надалеко познатим каберне совињоном „Кремен“, бер-
бе 2016.

Ово вино, загасите рубин боје, поникло од најбољих гроздова убра-
них у Тамничу, у винограду „Кремењача“ породице Младеновић, стручни 
жири 14. Међународног такмичења “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet 
Insieme” оценио је са 86,667 поена и златном медаљом.

Винарија породице Младеновић новим наградама за своја вина из 
овог дела источне Србије, познатом и по највећем броју сунчаних дана, 
дому интернационалних и аутохтоних сорти, на велика врата враћа Него-
тинску крајину на винску карту света, где јој је од вајкада и место.

 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.”

БОР - Основна школа „Вук Караџић“, најстарија образовна установа у 
граду, обележила је у уторак, јубилеј-81 годину успешног рада и пословања. 
Пригодан програм који су приремили ученици ове школе у сарадњи са учи-
тељима и наставницима, борска публика наградила је громогласним аплау-
зом у препуној сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић“. Школа се између 
два празника може похвалити како успесима ученика у матичној школи у 
Бору и издвојеним одељењем у Слатини, тако и огромним инвестицијама.

- Годину за нама обележила су велики успеси наших ученика, као и 
велике инвестиције и донација. Ученица наше школе, Фабиола Бајрами, 
освојила је републичко такмичење из српског језика и Књижевне олим-
пијаде. Међу инвестицијама је свакако најважнија реконструкција фаса-
де на матичној школи, као и санација ограде у градској и сеоској школи, а 
што се тиче донација, најзначајнији су рачунари добијени од Министарства 
просвете и Ротарy клуба-каже Ивана Пајкић, директор ОШ „Вук Караџић“.

Овогодишњу приредбу колажног типа, под слоганом „Осмех нам 
лепо стоји“ припремили су ученици од првог до четвртог разреда,а поред 
хора, ученици су се представили у рециталу, ритмичком и драмском из-
вођењу. М.М.

ли права и обавезе око пружања угоститељских и хотелских услуга. Ста-
ра планина ризорт је данас понудио зимовање за књажевачку децу по из-
узетно повољној цени од 1.080 динара за пуни пансион. Подсећања ради, 
прошле године цена је била 1.746 динара што је такође било јако повољ-
но. Овогодишња цена је чак 40% нижа у односу на прошлогодишњу. Мис-
лим да је ово више него повољно и да ће одзив књажевачке деце бити ве-
лики – казао је Ђокић.

Он је нагласио да ће општина Књажевац као и до сада обезбедити 
аутобуски превоз малишана до планинарског дома. 

- Оно што је такође веома важно је да се планинарски дом комплет-
но реконструише, све радове финансира Стара планина ризорт, а општи-
ну све то не кошта ни један динар. Уз све то, наша деца моћи ће током зи-
мовања да користе све услуге хотела на Јабучком равништу и некадашњег 
ЕПС-овог хотела. Све у свему, услуга ће бити далеко боља, а цена неупоре-
диво повољнија, жаргонски речено, ово је wин-wин комбинација – додао 
је председник општине.

Да су државно предузеће Стара планина ризорт и општина Књаже-
вац дали изузетно повољну понуду за зимовање ученика слажу се и дирек-
тори основних и средњих школа. Жарко Цветковић, директор Књажевач-
ке гимназије, истиче да је убеђен да ће по понуђеним условима зимовање 
ове године бити веома успешно организовано и очекује велику масовност.

Драгана Љубисављевић, директорка ОШ Вук Караџић, каже да је вео-
ма пријатно изненађена понуђеном ценом зимовања и истиче да је сигурна 
да ће на овај начин значајно већи број ученика бити заинтересован за зи-
мовање на нашој планини. У наредним данима на нивоу Актива директора 
школа договараће се технички детаљи у вези предстојећег зимовања уче-
ника на Старој планини. Биће прецизирана дужина боравка сваке од гру-
па основаца и средњошколаца, број ученика по групама, као датум почет-
ка реализовања зимовања. Договорено је да сви ови детаљи СП ризорту 
буду предочени до 15. новембра.  Љ.П.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.”
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Оливера Марковић, власница Туристичке агенције ДМ у Сокобањи за „Тимочке“

Одржана конференција за новинаре

СОКОБАЊА ДОБАР ДОМАЋИН

ВИЗИЈА РАЗВОЈА АВАНТУРИСТИЧКОГ ТУРИЗМА

Имамо природне лепоте које друге бање и туристичке дестинације 
немају, позната су наша излетишта, мермерно шеталиште у центру гра-
да, планина Озрен и Ртањ, водопад Рипаљка, Сокоград, село Врмџа, а из-
над свега смо добри домаћини. Можемо се похвалити далеко познатим 
сокобањским сиром, ртањским чајем, медом, тако да смо из годи-
не у годину све задовољнији пословањем и туристичком пону-
дом наше општине, што показује и све већи број посета, каже 
за недељник „Тимочке“ Оливера Марковић, власница Тури-
стичке агенције ДМ која пуних 13 година успешно послује 
на територији општине Сокобања.

- Захваљујући ваучерима Министарства тргови-
не,туризма и телекомуникација, ангажовањем општин-
ског руководства, ефикасном промоцијом Сокобање коју 
је вршила овдашња Туристичка организација постигли 
смо завидне резултате. Ове године, према нашим сло-
бодним проценама забележено је 30 одсто већи 
број посета у односу на прошлу годину.Та-
кође смо се трудили да путем медија прика-
жемо Сокобању у што лепшем светлу и сма-
трам да смо у томе и успели, што показују и 
статистички подаци. Похвалила бих и рад 
Туристичке организације општине Соко-
бања која често аплицира за средства и 
реализује многе пројекте - каже Марко-
вићка.

По речима наше саговорнице од 
100 000 ваучера колико је поделило ре-
сорно министарство, велики број је већ 
у јулу месецу подељен управо за одмор 
у Сокобањи. Развоју туризма у овом ме-
сту већ од наредне године допринеће 
и пројекат изградње летње позорнице, 
који се реализује уз финансијску помоћ 
министарства.

-Сокобања је већ другу-трећу го-
дину заредом носилац највећег броја ва-
учера, испред Врњачке бање, Златибора и 
многих других туристичких места. То је сва-
како утицало на повећање промета, опште побољшање стања, не само за 
нас који се бавимо овом облашћу, већ и за остале делатности, радње, ка-
фиће,ресторане, продавнице, јер смо сви уско везани за туризам. Трудимо 
се да будемо добри домаћини и максимално излазимо у сусрет својим го-
стима-тврди Марковићка.

Она каже да је заговорница тога да се не треба превише досађива-
ти гостима.

-Дочекамо их домаћински, пружимо им информације о локалитети-
ма које вреди посетити, испоштовани су како доликује, а онда госте оста-
вимо да уживају у миру. Није лепо да људи буду под сталним притиском, 
већ да се осећају пријатно, као код своје куће - додаје она.

Структура гостију се посматрајући годинама уназад мења.

-Радује ме што бања није више само лечилиште, већ је постала ин-
тересантна за младе људе и за породице са децом, али и за странце који у 
све већем броју долазее. Углавном су то из гости из околних земаља, до-
лазе из Русије а има људи и из Арапских земаља, и привлачење тих тури-
ста је тек у повоју – истиче наша саговорница.

Иако је Сокобања позната по лечењу неспецифичних плућних 
болести, реуме и нерава, поред здравственог успешно се развијају 

се и други видови туризма.
-Поред здравственог унапредили смо и 

друге видове туризма као што су викенд тури-
зам, тако да многи гости долазе из суседних 
градова да би посетили Аква парк „Подина“ и 
„Сокотерме“. Згог недостатка слободног вре-
мена преко недеље,њихове потребе за дан-
два боравка овде буду задовољене и радује 
нас што смо и у том правцу успешни-истиче 
Марковићка.

Битан фактор позитивног развоја туриз-
ма је категоризација и унапређење постојећих 
смештајних капацитета. Ваучери су реализова-
ни и за одмор у многим сеоским домаћинстви-
ма која су препознала своју шансу и испунила 
све законом прописане услове. Цена смештаја 
креће се од 1000 динара у сезони и око 600 ди-
нара по лежају ван сезоне.

-Приватни смештај у Сокобањи је све 
квалитетнији и има га све више. Станодавци су 
схватили озбиљност посла,вредни су, прате си-
туацију и све више улажу у реновирање смештај-
них капацитета , тако да се слободно место може 
наћи у сваком тренутку. Наравно у јеку сезоне 
јул-август не могу сви гости бити смештени у 
центру града, али има слободних капацитета. 

У Сокобањи послује седам-осам туристичких агенција, тако 
да тај број задовољава потребе- објашњава наша саговорница.
Због ситуација нерешених приватизација у Сокобањи, недо-

стају хотели виших категорија, приоритет је и повезивање града са се-
лом, а изван свега реконструкција путне инфраструктуре како би туристи 
уопште и дошли до Сокобање.

-Туризам је био и мора бити окосница развоја Сокобање. Изградњом 
Рутевачке петље поред тога што би туристима скратило пут до Сокобање за 
око 20 километара, уједно би повезала и Књажевац, Стару планину, па за-
тим и Зајечар-Ромулијану,Бор-Злотске пећине, али без помоћи државе не-
могуће је повезати све туристичке потенцијале источне Србије. То је један 
велики и комплексан пројекат, који општинска и градска руководства на ре-
гиону не могу самостално да изнесу. Наравно да смо оптимисти и искрено 
се надамо да ће времена која долазе бити боља -наглашава Марковићка.

 М.М.
“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.“

КЊАЖЕВАЦ - У просторијама предузећа East Star Group у Књажевцу одржа-
на је конференција за новинаре на којој су представљени резултати пројекта ‘’Ви-
зија развоја авантуристичког туризма’’ AD VISION.

Пројекат су протеклих 12 месеци реализовали Регионално партнерство за 

одрживи развој из Видина, као водећи партнер, Туристичка организација Књажев-
ца, и удружења ‘’Дух Балкана’’ из Књажевца и ‘’Autentic Bulgaria’’ из Софије.

И у Србији почиње да расте интересовање за неконвенционална путовања. 
Туристи све чешће желе да се упознају обичаје и културу једног поднебља бавећи се 
планинарењем, пешачењем, вожњом бицикала. Управо је стварање услова за раз-
вој авантуристичког туризма у прекограничној области био циљ пројекта ‘’Визија 
развоја авантуристичког туризма’’, који су у протеклих годину дана реализовале че-
тири организације из Бугарске и Србије, речено је на конференцији за новинаре.

Једна од идеја била је и да се туристи анимирају да посете Стару планину у 
летњим месецима и да им се представе стене и пећине Белоградчика, до сада не-
довољно познате широј јавности. 

Најзначајнија активност пројекта била је трка у орјентирингу. Она је, органи-
зована са бугарске и српске стране Старе планине, окупила преко стотину учесника, 
који су се пешачким и планинарским стазама кретали уз помоћ мобилне апликације. 

Потенцијали аванутуристичког туризма и промоција такмичења у оријен-
тацији наћи ће се у филму, који ће бити финална активност пројекта, подржаног од 
стране Европске уније кроз Интерег ИПА програм Бугарска – Србија.

 Љ.П.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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„Све је стало само деца расту”

Неготински ловац и шумар Љубиша Мицко Мариновић приредио изложбу слика

ПОРОДИЦА ОСНОВНА ЋЕЛИЈА ДРУШТВА

ПРИРОДА И ДИВЉАЧ НА ПЛАТНИМА

ДРУШТВО

БОР - Породица је одувек била основна ћелија друштва. Убрзаним развојем 
друштва, за све веће потребе - неминовно је било уложити и све већи рад. Више 
децу нису могли да чувају родитељи, али ни баке и деке, па се указала потреба за 
организованом бригом о деци, потреба за формирањем установа за чување, вас-
питање и образовање деце.

У књизи ‘’Предшколске установе (ПУ) у Србији 1843-2000.’’ наводи се да је ор-
ганизована брига о деци у Србији започета још у 19. веку. Први писани документи 
о организованом раду са предшколском децом у општини Бор носе временску оз-
наку - 1912. година. 

У том периоду, па и током већег дела 20. века, обухват деце за рад у 
предшколским установама био је јако мали. Забрињавајуће је што стање ни данас 
није задовољавајуће и да по многим параметрима заостајемо за развијеним ев-
ропским државама.

‘’У покушају да се сагледа стање система предшколског васпитања и обра-
зовања, током израде Стратегије развоја образовања у Србији сачињена је анализа 
система, базирана на доступним статистичким подацима о деци овог узраста. Ана-
лиза је указала да је систем недовољно развијен и да је обухват деце не само недо-
вољан већ и социјално неправедан, као и да значајно заостаје у односу на обухват 
деце у земљама Европске уније.’’ 

‘’Просечан обухват деце предшколског узраста у Србији је 41,36%, док је у 
земљама ЕУ просечан обухват између 70% и 85%.’’ 

‘’Систем не успева да укључи сву децу чак ни у години пред полазак у школу, 
предшколско васпитање и образовање не допире до оне деце којој је најпотреб-
није, као што су деца из најрањивијих друштвених група (са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, из ромске заједнице, руралних и економски неразвијених среди-
на и породица). 

‘’Из сеоских средина и из породица са ниским економским статусом обух-
ваћено је свега 22,9% деце предшколског узраста, затим свега 8% деце из ромских 
заједница, а о деци са сметњама у развоју и инвалидитетом чак и нема прецизне 
државне статистике.’’ 

‘’Опште уверење је да је предшколско васпитање и образовање “нужно зло” 
коме прибегавају само запослени родитељи који немају другу алтернативу. Такође 
се верује да предшколско васпитање и образовање није неопходно и корисно ко-
лико школа или да је децу раног узраста најбоље оставити код куће, са родитељима 
или бакама и декама. Таква уверења неретко резултирају тиме да деца не учествују 
у предшколском васпитању и образовању чак и онда када би то могла.’’ 

‘’Предшколско васпитање и образовање се као историјски “млађа услуга”, 
још увек не посматра као нешто на шта сви имају право, као што је у случају оба-
везног основношколског васпитања и образовања. У многим земаљама, па чак и у 

Kонвенцији о правима детета, основно школско васпитање и образовање је обавез-
но и већини људи је потпуно природно да сва деца могу и треба да похађају школу, 
док то није случај са предшколским васпитањем и образовањем.’’ 

Борски округ је у протеклих 25 година изгубио 1/4 свог становништва. У 
Бору се сваке године упише једно одељење првог разреда основне школе, мање. 

‘’Kада се анализира ефикасност система предшколског васпитања и обра-
зовања запажа се да је он прилично неефикасан. Мрежа предшколских установа 

је недовољно развијена, њени капацитети су неравномерно и неадекватно распо-
ређени. Са једне стране, мрежа је сконцентрисана у урбаним срединама, где обух-
вата највише децу запослених родитеља и чак не „покрива“ њихове потребе. Са 
друге стране, деца незапослених родитеља, деца из сеоских средина и деца из дру-
гих осетљивих група готово су искључена из система јер су капацитети недовољ-
ни или установе својим капацитетима не досежу до ових група деце и породица.’’ 

‘’Осим ниског обухвата један од недостатака нашег система предшколског 
васпитања и образовања је и квалитет. Запажа се велико варирање у квалитету ва-
спитно образовног програма између предшколских установа, као и неуједначеност 
у компетенцијама запосленог стручног кадра. ‘’

У суседној Хрватској, која ја од недавно и чланица ЕУ, све је јасно дефиниса-
но: квантитативно и квалитативно. Наводимо само хрватски пример дефинисања 
обима и квалитета рада логопеда:

-логопед са сваким дететом дневно ради 25 минута.
-у току једног радног дана максимално пет сати (остатак радног времена се 

односи на писање извештаја, анализе...).
Узмимо сада пример ПУ ‘’Бамби’’ у Бору, која има једног (1) логопеда, која у 

овом тренутку има око 1.030 детета. По стандардима у Хрватској, који су бољи од 
наших, али далеко заостају, примера ради, за Данском, логопед у ‘’Бамбију’’ би днев-
но могао да ради само са 12 детета! Наводимо изјаву логопеда борске Предшкол-

ске установе.
- У нашој Установи логопед ради групне третмане са де-

цом сличних или истих 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.

Запослени у ПУ “Бамби”, родитељи, али и одговорни 
представници локалне самоуправе удружено раде на стварању 
бољих услова за смештај малишана.

 Редакција недељника “Тимочке”
Извор: „Приручник за диверсификацију (стварања разноврсности, пр. аут.)програма 

предшколског васпитања и образовања(2013. година)’’,’’Предшколске установе у Србији 1843-
2000.’’, ‘’Правилник о педагошким стандардима и нормативима за област предшколског вас-
питања и образовања’’, ‘’Државни педагошки стандард предшколског одгоја и наобразбе(Ре-
публика Хрватска)’’, разна стручна литературa, новински натписи.

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“

НЕГОТИН - У Дому културе „Стеван Мокрањац“ отворена је излож-
ба слика инжењера шумарства Љубише Мицка Мариновића. Мариновић 
је кроз слике малог и средњег формата са призорима из ловишта источне 
Србије настојао, како је и сам истакао, да приближи својим суграђанима 

своју блиску повезаност са природом и љубав према животињама.
-Још као дете сам се определио за природу, шумарство, дивљач, а 

касније и за привредно ловство. Од детињства и сликам, а последње две 
деценије интензивно се занимам и одмарам душу преносећи своје импре-
сије на платно цртачком техником, некад воштаним бојицама, сада холанд-
ским уљаним пастелима. Тако остварујем своје снове и своје жеље. У лов и 
природу више не идем пушком, али сада те призоре преносим на платно – 
каже Љубиша Мариновић.

На сликама, рађеним техником уљаног пастела, доминирају жи-
вотиње које су и данас становници овдашњих ловишта, али и оних којих 
овде више нема, попут зуброва, чији повратак на Балкан Мариновић при-
жељкује.

-Ова изложба на неки начин почиње планином Дели Јован, на којој 
сам још од седамдесетих година присутан, затим Националним парком 
„Ђердап“ са ђердапским дивокозама, а има ту и јелена, срндаћа. Један од 
мотива је и зубра, европски бизон који је живео на овим просторима. Во-
дим кампању и кроз слике и стручне текстове о повратку зуброва у српска 
ловишта - додаје Мариновић. 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.”



БРОЈ 3168 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ВЕСТ

14. НОВЕМБАР – СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ 
ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ!

НОВА ОПРЕМА ЗА МУЗЕЈ

Дијабетес или шећерна болест је једно од најчешћих хроничних не-
заразних обољења и представља велики јавно - здравствени проблем. 
Дијабетес или шећерна болест се јавља када ћелије панкреаса не луче до-
вољно инсулина –хормона који регулише ниво шећера у крв ( тип 1), или 
када организам не може да користи инсулин, што доводи до повећања 
шећера у крви (тип 2). Инсулин зависни дијабетес, обично се јавља већ у 
дечјем узрасту или у адолесценцији, али ретко може и у каснијем животном 
добу. За појаву овог обољења генетски фактори и фактор околине (нпр. ви-
русна инфекција) играју важну улогу у њеном настанку. Болест почиње наг-
ло са честим мокрењем, повећаним апетитом, повећаном жеђу, губљењем 
телесне тежине. Овај тип болести захтеве примену инсулина у лечењу од 
самог почетка. Код инсулин независног типа дијабетеса, (тип 2),болест се 
јавља обично после 40. године живота, највећи број болесника је гојазан, 
те је у највећем броју оболелих повећан и ниво масноћа у крви, као и крв-
ни притисак. За појаву овог типа болести одређени фактори ризика су из-
узетно важни и од кључног значаја. То су, пре свега, гојазност, неадекватна 
исхрана (хиперенергетска, богата у концентрованим угљеним хидратима, 
а сиромашна у биљним влакнима), недовољна физичка активност, хронич-
ни стрес, као и примена одређених лекова. Почетак болести је постепен , 
подмукао, с благим знацима или често без симптома, тако да су не ретко у 
време постављања дијагнозе већ присутне хроничне компликације. Свет-
ска здравствена организација и Међународна федерација за дијабетес про-
цењују да у свету од дијабетеса болује 415 милиона људи, а да ће се број 
оболелих од дијабетеса до 2040. године повећати на 642 милиона. Иако се 
највећи број оболелих региструје у развијеним земљама, највећи пораст 
броја оболелих очекује се у земљама у развоју, где спада и наша земља . 
Према процени Института за јавно здравље Србије, у Републици Србији од 
дијабетеса болује приближно 750.000 особа или 13,2% одраслог станов-
ништва. Број особа са типом 2 дијабетеса је многоструко већи (95%) у од-
носу на особе са типом 1 дијабетеса. При том, према проценама домаћих 
експерата и на основу резултата међународних студија, 39% особа са ти-
пом 2 дијабетеса нема постављену дијагнозу и не зна за своју болест . Број 
оболелих од дијабетеса тип 2 расте са годинама старости, и процењује се 
да је готово половина оболелих старија од 65 година . Код старијих особа 
тип 2 дијабетеса открива се релативно касно, када су већ присутне број-
не кардиоваскуларне компликације. На територији Зајечарског округа го-
дишње у просеку оболи више од 200 особа од дијабетеса тип 2 , а број 
оболелих од дијабетеса тип 1, креће се до 10. У 2017 години на територији 
Зајечарског округа је регистрованао 210 особа новооболелих од дијабе-
теса тип 2, а шест особа новоооболе-
лих од дијабетеса тип 1. У Србији, као 
и у развијеним земљама света, дијабе-
тес је пети водећи узрок смртности и 
пети узрок оптерећења болешћу 
. У нашој земљи од ове болести 
годишње умре око 3000 особа , 
те Србија припадала групи 
европских земаља 
са високим стопа-
ма умирања од ове болести. При том, треба имати у виду да је број умрлих 
далеко већи, због грешака приликом шифрирања узрока смрти и евиден-
тирања дијабетеса као претходног, уместо основног узрока смрти, нарочи-
то код умрлих од инфаркта, шлога и хроничне бубрежне инсуфицијенције.

Један од основних принципа у лечењу оболелих од дијабетеса је 
примена адекватне исхране!

Храну припремати што краћом термичком обрадом, изузев где је 
неопходно, како би се што више сачували витамини. Подгревање и дуго 
кување на ниским температурама треба избегавати. Храну узимати свеже 
припремљену, боље кувану него пржену.

 Дијабетичари треба да једу чешће. Број оброка је обицно пет и по 
потреби имају шести оброк пре спавања. Оброци су правилно распоређе-
ни и најбоље је да су увек у исто време. Основни принцип код исхране дија-
бетичара јесте тај да не смеју да буду гладни, али не смеју ни да се преједају. 

Основу исхране чине намирнице биљног порекла, нарочито инте-
гралне житарице, махунарке, поврће. Од меса треба бирати посне врсте 
меса: пилетина, ћуретина, телетина. Месо барити или динстати са мало уља. 
Са меса уклонити кожицу и масноћу. Месо се може повремено пећи и на 
роштиљу. Риба се саветује бар два пута недељно, најбољи су ослић и скуша 
јер имају мало масноћа. Треба избегавати месне прерађевине, кобасице, 
нареске, саламе, паштете, изнутрице. Јаја се могу јести 1-2 недељно. Када 
једете млеко и млечне производе саветују се производи од обраног мле-
ка. Супе и чорбе су веома значајне у исхрани, кувају се од разних врста по-
врћа. Дијабетичари треба да једу ражени и црни хлеб, као и пецива од инте-
гралног брашна због 
богатог садржаја 
дијететских влакана 
која спречавају наг-
ли скок и пад шеће-
ра после оброка а да 
избегавају бели хлеб 
и бело брашно. Дије-
тетска влакна бубре 
стварајући заштитну 
мрежу која смањује 
упијање масти, бе-
ланчевина и шећера 
из црева. Нема вели-
ких скокова шећера после оброка и на тај начин значајно помажу у регула-
цији шећерне болести. Узимати по једно парче хлеба (50 гр) уз сваки оброк. 
Уз оброк који садржи кромпир, пиринач или млади грашак не препоручује 

се узимање хлеба. Унос соли мора да буде контролисан.
Дијабетичари могу да пију лимунаду, парадајз сок, сок од 

помаранџе или грејпфрута. Дозвољени су и кафа, чај, или ка-
као у умереним количинама без додатка шећера или уз веш-

тачке залађиваче. Алкохол треба избегавати. Мед смеју 
узимати само ако је шећерна болест добро регулисана. 

Исхрана дијабетичара не дозвољава концентроване 
беле шећере, слаткише, виштачке сокове. Потребу за 
шећером надоместити преко воћних оброка, али са 
воћем треба бити опрезан.

Уз правилну и прилагођену исхрану, веома је 
важна и свакодневна физичка активност, која требе 

да буде свакодневна, али усклађена са основном терапијом дијабетеса и 
годинама старости оболелих особа.

Центар за контролу и превенцију болести
ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар

МАЈДАНПЕК- Кроз пројекат „Очување, презентација и зашти-
та културног добра“, Музеј у Мајданпеку дошао је до нове опреме од 
посебне вредности за даљи рад. Дигитални колор штампач, пројек-
тор са платном, фотографска и друга опрема за складиштење му-
зејских експоната су део опреме којом сада ова установа располаже 
захваљујући чињеници да је Министарство културе Владе Републи-
ке Србије, подржало пројекат чију је вредност препознала и локал-
на самоуправа, обезбедивши део неопходних финансијских средста-
ва. Ускоро би требало да стигну и полице за депо, а сви су сагласни 
да би уређење адекватног простора за сталну музејску поставку био 
први следећи потез којим би Музеј у Мајданпеку бар део блага које 
поседује као музејску грађу и експонате, могао да прикаже јавности.

 И.Ћ.

Кроз пројекат „Очување, презентација и заштита културног добра“


