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БуЏЕт 1,6 мИлИЈАРДИ ДИНАРА

усвОЈЕН БуЏЕт ЗА 2019. ГОДИНу

Одржана 11. седница скупштине општине Неготин

Одржана седница скупштине општине

НЕГОтИН - Одборници Скупштине општине Неготин на 11. редов-
ном заседању локалног парламента усвојили су, између осталих, одлуку о 
буџету за наредну годину. Буџет општине Неготин за 2019. годину пројек-
тован пројектован је на милијарду и скоро 626 милиона динара. Изворни 
приходи су планирани у обиму од 45,69 одсто, односно 575.165.000 динара 
у апсолутном износу. Највећи приход у структури изворних прихода чини 
порез на имовину, а у 2019. очекује се у износу од 250 милиона динара.

- Укупни приходи и примања за 2019. годину износе 1.625.935.000 
динара, а средства из буџета 1.258.926.000 динара и средства из осталих 
извора 367.009.000 динара, док планирани укупни расходи и издаци изно-
се 1.625.935.000 динара - истакла је за скупштинском говорницом Љиља-
на Лицуловић, руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну поре-
ску администрацију.

И буџетом за наредну годину предвиђена је реализација значајних 
пројеката као што је наставак реконструкције више неготинских улица, ра-
дови у селима и бројни други.

-Направили смо одговорни и домаћински буџет који укључује инве-
стиције које смо започели у овој години, а које ће бити завршене наредне 
године, развојне пројекте за пољопривреду, односе се на комасацију че-
тири катастарске општине, односно на два пројекта комасације и наравно 
аграрни буџет. Имајући у виду да ћемо доста средстава идуће године уло-
жити у инвестиционе радове, сагледавајући реална средства, следећа го-
дина биће штедљива уз покривање сталних активности и редовних обаве-

за наших корисника, институција, школа. Одрадили смо најбоље у оквиру 
наших могућности. Нисмо желели да стварамо нереалне позиције. Видеће-
мо током године како се одвија прилив средстава па ћемо у случају ако се 

укаже потреба за неким пројектима и инвестицијама, у сарадњи са Репу-
бликом Србијом и ресорним министарствима, прерасподелити средства. 
Ребаланса ће бити за инвестиције а не за покривање нереалних трошко-
ва-рекао је Владимир Величковић, председник Општине Неготин.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине за наредну го-
дину није повећана и остаје на нивоу прошлогодишњих обавеза. Одбор-
ници су усвојили и Одлуку о локалним комуналним таксама на територији 
општине Неготин, која прописује не само износ, већ и начин плаћања, олак-
шице и рокове. 

Усвојена је и одлука о покретању поступка јавно-приватног партнер-
ства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, ра-
ционализације и одржавања јавне расвете у општини Неготин. 

Одборници су дали сагласност и на Програм пословања за наред-
ну годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Него-
тин са финансијским планом, донели су одлуку да се ангажује ревизор за 
обављање завршног рачуна, али и друге битне одлуке из домена свог рада.

 С.М.Ј.

 КЊАЖЕвАЦ - Одборници Скупштине општине усвојили су, већином 
гласова, буџет за 2019. годину. Пројектован на милијарду 1.122.652.416, 00 
динара, буџет општине Књажевац за 2019. годину биће у великој мери раз-
војни, али и социјално одговоран, казао је на седници Скупштине општине 
Милан Ђокић, председник књажевачке општине. С друге стране, за опози-
цију, која је напустила седницу пре њеног краја, буџет је пре списак жеља 
него реалност. 

Општинска каса пуниће се новцем од пореза, донација и трансфе-
ра са републичког нивоа власти, приходима од такси, накнада и закупа, 
те од емитовања хартија од вредности. У наредну годину преноси се и су-
фицит, вредан око 50 милиона динара. Највећи и најзначајнији пројекти у 
2019. биће везани за инфраструктурне радове у граду и у селима, нагласио 
је Ђокић. Он је говорио о изградњи бране на Сврљишком Тимоку, партер-
ном уређењу улице Девете бригаде, изградњи система за водоснабдевање 
у Кренти и Штитрарцу, пијаце у Кални. 

Из програма, којим се третирају саобраћајнице, председник је из-
двојио изградњу новог моста код Дома културе и санацију путне мреже, 

за шта је у буџету предвиђено 100 милиона динара више него у претход-
ној години.

Иако се слажу да у најважнијем документу локалне самоуправе има 
интересантних пројеката, одборници опозиције сматрају да је нови буџет 
резултат лепих жеља и фикција, пре него реалност. 

- Брана је стварно лепа инвестиција и једва чекам да се заврши. Од-
мах ћу да спустим кајак да веслам, да Књажевац поново буде ‘’Мала Вене-
ција’’, само се надам да не прође као азил за псе, или језеро- рекао је Дар-
ко Петровић, одборник За Књажевац заједно. 

Драган Манчић, шеф одборничке групе За Књажевац заједно нагла-
сио је да је конто боравишних такси приказан на неприхватљив начин. 

-Свако од нас жели да оне буду велике, што би значило да нашу те-
риторију посећује велики број људи. Многе од ових ствари приказане су 
на нивоу фикције, а не као нешто што је реално оствариво- сматра Манчић.

Први човек Књажевца је нагласио да је октобра хотел Стара плани-
на остварио 70.000 ноћења.

-Боравишне таксе јесу 20 милиона динара. Само у октобру, хотел Ста-
ра планина остварио је 70.000 ноћења. Боравишна такса је један евро и са 
новембром и децембром хотел ће остварити десетак милиона од ових 20- 
одговорио је Ђокић. 

Полемика о буџету дојучерашњих сарадника у власти пренела се, за-
тим, са буџета на партијски терен, што је подсетило на нетрпељивост која 
на релацији Српска напредна – Демократска странка, влада у републичкој 
скупштини, а што до сада није било карактеристично за општински парла-
мент. Већина одборника коалиције ‘’За Књажевац заједно’’ напустила је сед-
ницу након што је владајућа већина изгласала буџет за 2019. годину. 

 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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Општинска изборна комисија у Кладову потврдила 
победу листе сНс

 мАЈДАНпЕК- У Мајданпеку је у уторак одржана већ традиционал-
но слабо посећена Јавна расправа о Нацрту одлуке о измени одлуке о ло-
калним комуналним таксама, о трећем ребалансу овогодишњег и Нацрту 
буџета општине за наредну годину. 

Када је реч о локалним комуналним таксама као изворном приходу 
општине, а на бази просечне овогодишње осмомесечне зараде од 66.531 
динара која је за 1,8 одсто мања од прошлогодишње, очекују се само не-
знатно мањи приходи будући да ће и таксе за истицање назива бити неш-
то ниже.

Предлог за трећи овогодишњи ребаланс уследио је након добијања 
сагласности Министарства финансија за исплату заосталих зарада запосле-
ним у дому здравља, предшколској установи, библиотеци и музеју.

Према Нацрту, буџет за наредну годину базиран је на укупним при-
ходима од 1,114 милијарде динара и са 49 милиона већим укупним рас-
ходима, при чему ће буџетски дефицит бити финансиран из неутрошених 
средстава у претходној години. Ова локална самоуправа у наредној годи-
ни очекује 305 хиљада евра, односно, више од 36 милиона динара из раз-
војне помоћи Европске уније за пројекат “Превентион анд јоинт цапаци-
титy буилдингс фор еарлy wарнинг анд реацтион оф фирес”, Превенција и 
изградња капацитета за рано упозоравање и деловање у случају пожара.

Програмску структуру корисника буџета чине програм, програм-
ска активност и пројекат, као три програмске категорије којима се регу-
лишу расходи и издаци. Оне су распоређене у два хијерархијска нивоа, на 
вишем су програм, а на нижем програмске активности и пројекти који им 
припадају. 

Буџет поред осталог предвиђа више пара за пољопривреду, за 
здравство, али и посебна средства за сваку од месних заједница, те 2,1 ми-
лиона динараза активирање канцеларије за младе која би већ од 1.јануа-
ра требало да неупоредиво ангажованије започне рад и покрене младе на 
већу активност у њима блиским областима и за стварање услова да се што 
већи број њих задржи у овој средини. И.Ћ.

БОР - Александар Миликић, 
градоначелник града Бора изразио је 
очекивања да долазак кинеске ком-
паније Зиђин у Бор, која је у уторак 
и званично преузела Рударско-топи-
оничарски басен (РТБ) „Бор“ доноси 
источној Србији нову перспективу и 
развој.

-Очекујемо доласком Зиђина 
да ће се пре свега привредни раст на 
локалу у буџет града Бора, општине 
Мајданпека али и целе источне Ср-
бије увећати и да ће нам омогућити 
да се у наредном периоду развијамо 
као регион али исто тако и форсира-

мо капиталне пројекте и омогућимо раст привредног амбијента и развој 
овог дела Србије – казао је Миликић.

Како су медији пренели договорено је да се убудуће РТБ зове Zijin 
Bor Copper, а касније ће се додати и назив Србија.

Зиђин, који је изабран за стратешког партнера је на тендеру пону-
дио куповину удела од 63 одсто у РТБ, од уторка је званично преузео бор-
ски гигант и уплатио 350 милиона долара. Д.К.

КлАДОвО - Општинска изборна комисија прогласила је победу ли-
сте “Александар Вучић- Зато што волимо Кладово” јер је на локалним избо-
рима у Кладову добила подршку 5672 или 61,33 одсто грађана који су гласа-
ли на 31 бирачком месту у граду и селима те општине, а то је довољно за 18 
од укупно 28 мандата колико броји сазив СО Кладово. Листа “Ивица Дачић 
СПС-Јединствена Србија Драган Марковић Палма” освојила је девет ман-
дата јер је добила поверење је поверење 2863-оје градјана или 30,96 од-
сто изашлог бирачког тела. У свом првом самосталном изласку на локалне 
изборе листа “Милан Кркобабић, Партија уједињених пензионера Србије 
– И Кладово је Србија” добила је подршку 511 бирача или 5,25 одсто, а то је 
довољно за један мандат.На локалним изборима изборима у Кладову цен-
зус од пет одсто није прешла листе др Војислав Шешељ јер је добила 202 
гласа или 2,07 одсто. 

Гласање на 31 бирачком месту у општини Кладово обављено је у 
складу са Законом на регуларан начин па до истека законског рока Општин-
ској изборној комисији нико није поднео приговор јер нису уочене непра-
вилности које су могле да утичу на ток и крајњи исход изборног поступка 
нагласио је на конференцији за новинаре дипл.правник Васа Јовановић 
председник Општинске изборне комисије.

Наредни корак је конституисање СО Кладово,на седници која ће 
бити одржана у законом предвиђеном року. Све листе листе заједно су за 
28 одборника номиновале 94 кандидата. М.Р.

мАЈДАНпЕК - Овонедељна седница Општинског већа, припремна 
за предстојећу седницу СО која је заказана за 27.децембар, протекла је у 
знаку усвајања предлога за ребаланс овогодишњег и нацрта буџета за на-
редну годину.

Чланови Општинског већа дали су сагласност на програме рада јав-
них предузећа и установа чији је оснивач општина за 2019.годину о чему 
коначну одлуку доноси општински парламент. Усвојили су Процену угроже-
ности од елементарних непогода и других несрећа на територији општине, 
пренели су на коришћење новокупљене апарате и одобрили захтев Дома 
здравља “Др Верољуб Цакић” да се у закуп понуди простор који је у граду 
користила апотекарска установа Бор уз обавезу да се преузму њени прео-
стали запослени, а донели су и одлуку о буџетском фонду за пољопривре-
ду и рурални развој према којој програм доноси Општинско веће до краја 
јануара, а након добијене сагласности надлежног министарства и усваја 
најкасније до краја месеца марта.  И. Ћ.
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НОвА ЗГРАДА ЦЕНтРА 
ЗА сОЦИЈАлНИ РАД

уз подршку ресорног министарства Кладово добија модернији објекат

КлАДОвО - Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања у износу од 11 милиона динара финансираће из-
градњу нове зграде у којој ће бити смештен Центар за социјални рад 
у Кладову , казао је министар Зоран Ђордевић током разговора са 
руководством те подунавске општине.

- Влада Републике Србије води одговорну политику и наша је 
обавеза да решавамо проблеме у локалним заједницама истакао је 
после конструктивног састанка у згради општинске управе Ђорђе-
вић и нагласио да ресорно министарство планира да низом конкрет-
них мера активне политке запошљавања смањи број незапослених 
лица која се налазе на евиденцији Испоставе Националне службе у 
Кладову. Посета министра Ђорђевића општини Кладово још једна 

је потврда успешне сарадње локалне самоуправе, са ресо-
ним министарствима Владе Републике Србије- нагласио је 
Саша Николић, заменик председника привременог органа 
и додао да ће на прилазним комуникацијама према новој 
згради Центра за социјални рад и згради Општинске упра-
ве бити изграђене и рампе за несметану комуникцију осо-
бама са инвалидитетом.

Сазнање да ће Кладово уз подршку Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања ускоро до-
бити нови објекат у којем ће бити смештен Центар за со-
цијални рад наишло је на одобравање запослених.

- Садашња барака саграђена је почетком шесдесетих 
година прошлог века, зуб времена учинио је своје тако да 
је време за нову зграду - казао је Љубиша Стојковић, дирек-
тор Центра за социјални рад.

Министар Ђорђевић посету општини Кладово завр-
шио је обиласком Центра за социјални рад где је разгова-
рао са запосленима, а након тога је са Сашом Николићем, 
замеником председника Привременог органа општине Кла-

дово разговарао је и са најстаријим суграђанима смештеним у дому 
за стара лица “Топаловић”.

-Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања ове године је потписало уговор са 40 приватних објеката за 
стара лица с намером да се смањи број од 500 социјално угрожених 
грађана који се налазе на листи чекања за пријем у неки од држав-
них геронтолошких центара. Планирано је да држава субвенциони-
ше смештај ових људи у приватним домовима, јер у државним за њих 
нема места. За субвенционисање смештаја у домовима, из буџета је 
издвојено 204 милиона динара - закључио је Ђорђевић.

 М.Р.
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ДЕтАЉНИЈЕ АНАлИЗЕ 
И КвАлИтЕтНИЈИ РАД

лабораторија Дома здравља „Др верољуб Цакић” 
добила два нова апарата

 мАЈДАНпЕК - Захваљујући најновијим улагањима ло-
калне самоуправе, Лабораторија Дома здравља “Др Верољуб 
Цакић” у Мајданпеку од прошлог петка опремљенија је за два 
нова, 1,2 милиона динара вредна апарата који ће запослени-
ма олакшати и учинити квалитетнијим рад, а пацијентима дати 
могућност да одређене захтевне анализе какве су до сада мог-
ли да обаве само у великим, референтним установама одраде 
у сопственој средини. То су хематолошки анализатор, “бројач 
крвних слика” који може да обради 43 узорка на сат, ради 27 па-
раметара, има конекцију са информативним системом, тако да 
ће резултат бити доступан лекару који је захтевао анализу, као 
и гасни анализатор, апарат који представља „златни стандард“ 
за интензивну негу, за дечје одељење, установе који имају дија-
лизне пацијенте и пацијената са хроничном опструктивном бо-
лешћу плућа.

-Уз ове апарате, лекари клиничари ће лакше долазити 
до дијагнозе, лакше и брже диференцирати бактеријске и ви-
русне инфекције, рационалније користити антибиотике, имаће 
јасну слику о хематолошким, али и другим обољењима- истак-
ла је приликом примопредаје апарата др Љиљана Јовановић, 
начелница Лабораторије у Дому здравља „др Верољуб Цакић“, 
захваљујући у име корисника и запослених што је локална са-
моуправа препознала потребе установе и при избору апара-
та за куповину консултовала стручњаке.

Ово је само почетак будући да је општина Мајданпек ре-
балансом буџета определила чак 30 милиона динара за опре-
мање лабораторије, кабинета за физикалну терапију, адапта-
цију просторија за рад рентген службе и набавку три санитетска 
возила.

-Локална самоуправа ће у складу са датим обећањи-
ма и политиком која се и на нивоу државе спроводи, наста-
вити опремање здравствених установа, јер смо опредељени 
да здравствену заштиту приближимо грађанима и учинимо је 
што квалитетнијом- нагласио је Драган Поповић, председник 
Општине Мајданпек.

Он је казао да је локална самоуправа определила 60 ми-
лиона динара за примарну здравствену заштиту, не рачунајући 
поменутих 30, што је, вероватно највише од општина у Бор-
ском округу.

- Тако ћемо се понашати и убудуће. Јер, код лекара дола-
зе болесни људи, долазе да би се излечили, а ово је начин да 
им у таквим приликама максимално приближимо потребну ус-
лугу, односно, медицинску заштиту-додао је Поповић.

Очекује се да Дому здравља до краја јануара стигну и дру-
ги апарати из овог контигента, као и санитетска возила.

 И.Ћ.
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тРИ пРОмОЦИЈЕ 
КЊИГА

ИЗАБРАНИ ДЕлЕГАтИ 
КОНГРЕсА спс

Децембар у знаку културних дешавања

саопштење за јавност

Одржана седница градског Штаба за ванредне ситуације

стАЊЕ стАБИлНО
ДОГАЂАЈИ / ОГлАс

БОР - На овонедељној седници градског Штаба за ванредне 
ситуације Бор оцењено је добро стање и да нема инцедентних си-
туација. На седници је и наглашено да је прослеђен налог јавним 
предузећима и установама који немају производне активности да 
се укључе у акцију чишћења снега. Једину замерку градоначелник 
града Бора Александар Миликић који је председавао седницом упу-
тио је директорици Дома здравља због недовољно очишћеног про-
стора од снега код ове установе.

-Када нешто направимо као систем и модел рада то се мора 
испоштовати. Евидентно је да има много снега али имали смо вре-
мена да сви објекти буду припремљени а неки су подбацили у том 
делу посла које имају. Борани редовно плаћају своје обавезе, а и 
ми имамо обавезу да установе и објекте одржавамо редовно. Убу-
дуће нећемо толерисати такве ситуације. У Дому здравља док није 
интервенисала екипа ЈКП “3.октобар” била је очишћена само једна 

мАЈДАНпЕК- Традиционално, крај календарске године у 
Мајданпеку обележава читав низ лепих догађаја и дешавања од 
којих су се некако издвојиле три промоције књига у практично само 
недељу дана децембра.

Најпре, промоција књиге “Борски блуз”, борског аутора Ми-
рослава Јовановића, затим “Мирис бурјана” Мајданпечанина Божи-
дара Буљубаше, између чијих корица је део прича старог Мајданпе-
ка отргнут забораву и у исто време истог дана у Доњем Милановцу 
за љубитеље поезије збирка песама “Исповести о недостајању“ Љу-
бинке Љупке Димитријевић из Мосне. Сва три скупа у дупке испуње-
ним малим салама дома културе су најбоља потврда да поштоваоци 
лепе писане речи нису малобројни, да у лепом казивању уживају, а 
ствараоцима пружају снажну подршку. Хладне децембарске вечери 
та дешавања су загрејала потврђујући ауторима да квалитетна и оз-
биљна литературе не губи битку са временом.

 И.Ћ.

стаза ширине 40 до 50 центиметара. Сви директори школа и устано-
ва да ако немају средства за следећу годину да обезбеде опрему за 
чишћење снега – нагласио је Милкић.

Путеви су проходни, водосбавдевање и снабдевање електрич-
ном енергијом је редовно , грејање стабилно, закључак је на седни-
ци. 

- Улице су проходне, чисте се и реонски путеви у селима. Про-
блем смо имали са паркираним аутомобилима јер механизација јако 
тешко пролази поред тих возила. У овом периоду смо утрошили из-
међу 80 и 90 тона соли а на залихама имамо 500 тона соли и очекује-
мо да ће то бити довољно до краја зимске сезоне – казао је Далибор 
Орсовановић, директор ЈКП „3.октобар“.

Директор „Топлане“ Милутин Симић нагласио је да цео град 
има грејање и да нема никаквих проблема.

-На залихама имамо 18 000 тона угља што је довољно за на-
редна два месеца. Све кварове и санације успешно отклањамо и у 
касним вечерњим сатима, тако да грејање функционише без про-
блема – казао је Симић.

Горан Павић, директор „Водовода“ истакао је да је водоснаб-
девање града Бора уредно.

-Нсимо до сада имали ниједну примедбу да је негде вода 
замрзла. Потрошња воде у граду је од 200 до 220 литара и имамо 
довољен количине воде – казао је Павић.

Директорица Дома здравља Весна Радосављевић казала је да 
све службе раде свој посао и да нема већих проблема у раду Дома 
здравља, као и да ће бити исправљени сви недостаци.

Начелник Полицијске управе Бор Бранислав Стојадиновић на-
гласио је да је полиција у сваком тренутку спремна да одговори свим 
изазовима и да до сада није било никаквих проблема.

 Д.К.
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тРЕНИНГ РАДИОНИЦЕ

тРИ ДЕЦЕНИЈЕ 
РАДИОНИЦЕ ДуШЕ

РЕНОвИРАНЕ пРОстОРИЈЕ 
уДРуЖЕЊА пЕНЗИОНЕРА

у великој галерији и великој дворани Дома културе 
приређено уметничко вече

локална самоуправа брине 
о најстаријим мештанима сокобање

ДОГАЂАЈИ

КЊАЖЕвАЦ - У великој галерији и великој дворани Дома културе у уторак је 
приређено уметничко вече у част 30 година постојања и рада галерије Радионица 
Душе Момчила Моше Тодоровића. Отворена је изложба слика Милоша Шобајића, 
једног од највећих српских и европских уметника, а публика је имала прилике да 
чује и види виолинисту Јована Колунџију, вокалну солисткињу Мериму Његомир и 
глумицу Андријану Виденовић. 

На свечаности, о овом успешном галеристи говорио је Александар Гајовић, 
државни секратар Министарства културе и информисања. 

-Момчило Моша Тодоровић је галериста, публициста, дародавац, али изнад 
свега велики пријатељ уметности и уметника. Неуморан у свом прегалаштву, када 
је пре 30 година отворио своју Радионицу душе, знало се да ће то бити нешто вели-
ко. То се показало као сасвим тачно, што је потврда нашег вечерашњег окупљања, 
чији је повод не само овај јубилеј, већ Мошино још једно даривање Књажевцу, гра-
ду у коме је рођен-казао је Гајовић. 

Србија би била лепша земља, да је више људи какав је Моша Тодоровић, који 
неуморно, кад год је у Књажевцу, инсистира на уређењу свог Балановца, истакао је 
председник Општине Милан Ђокић. 

-Када би свако од нас за свој крај, свој сокак, село, своју зграду, двориште, 
урадио онолико колико је Момчило Тодоровић урадио за свој крај и шире од Ба-
лановца, Србија би била далеко лепша и сређенија земља- истакао је председник 
књажевачке општине. 

Радионицу душе Тодоровић је основао из љубави према уметности, готово 
исто тако великој каква је и љубав према родном крају.

-Ја живим за уметност већ 30 година, па и више, то је једна велика љубав. 
Иначе, станујем у Београду, а живим и Књажевцу и Балановцу. Жеља ми је да, ако 
трг код Дома културе понесе име краља Петра, ја будем дародавац његовог споме-
ника. Жеља ми је и да у Балановцу отворим библиотеку и галерију, да то буде село 
уметника- каже Тодоровић. 

Институцијама и појединцима са којима је сарађивао свих ових година Мом-
чило Тодоровић одужио се повељама, а Књажевчане је даривао изложбом слика 
Милоша Шобајића, једног од најзначајнијих српских и европских сликара, о коме 
је говорио Драган Јовановић Данилов, писац и ликовни критичар. 

-Шобајић је сликар фигуре, у његовом сликарству проналазите ентитете 
чудног, чудноватог, експресивног, фантастичног. Окренут је животу, слика напетост 
нашег времена, наше неуротичне идентитете, саопштава нам истину о нама сами-
ма-казао је Данилов. 

У великој дворани Дома културе приређено је уметничко вече на коме је пу-
блика добила прилику да ужива у наступима чувеног виолинисте Јована Колунџије, 
те бисерном гласу Мериме Његомир, коју је пратио оркестар Лазара Панајотивића. 
Стихове књажевачког песника Обрена Ристића говорила је глумица Андријана Ви-
деновић.  Љ.П.

Тридесетак представника из четрнаест борских организација цивилног 
друшта (ОЦД), присуствују тренинг радионицама које треба да ојачају њихове ка-
пацитете и компетенције, како би могли да аплицирају за добијање грантова раз-
них фондова.

Тренинзи, који се одржавају захваљујући донацији компаније Ракита, орга-
низују се са циљем да полазници радионица, кроз едукацију предавача из компа-
није Смарт Колектив, савладају вештине израде бизнис плана, вештине презенто-
вања пројеката, стратешку комуникацију, да управљају друштвеним мрежама као 
и да планирају прикупљање средстава разних фондова код којих могу да аплици-
рају за грантове.

Предавач Невен Мариновић, директор Смарт колектива, каже да су овак-
ве обуке веома важне зато што помажу ОЦД-у, представницима институција и дру-
гих правних лица, да се оснаже и стекну потребне вештине и знања како да боље 
управљају својим организацијама.

„Поред тога, научиће како да се боље представљају, боље анимирају грађа-

сОКОБАЊА - Да локална самоу-
права брине и о најстаријим мештанима 
општине Сокобања доказује и последња 
активност у оквиру које су реновиране 
просторије Удружења пензионера општи-
не Сокобања. Како сазнајемо од Стојадина 
Стојковића, председника удружења, клубу 
је претила опасност да буде затворен јер се 
дуги низ година није улагало у одржавање 
ових просторија. Столарија је дотрајала, 
водоводна мрежа, а просторије тоалета су 
биле у стању испод сваког нивоа и била је 
потребна тотална реконструкција. 

-Заједно са председницом општин-
ске организације инвалида рада смо отишли до председника општине, Исидора Кр-
стића и изложили му наш проблем. Председник је дао обећање да ће у најкраћем 
временском року бити организовани радови о трошку општине на реновирању 
просторија Удружења пензионера и тако је и било- каже Стојадин Стојковић ,пред-
седник Удружења пензионера општине Сокобања. 

Вредност инвестиције је 400 000 динара. Тим новцем спуштен је плафон 
који је био веома висок и тиме је побољшања енергетска ефикасност , замењени 
су дотрајали прозори, реновиран је тоалет а урађена је и прилазна стаза од тро-
тоара до улаза у удружење у оквиру које је изграђен и прилаз за слабо покретне и 
непокретне особе. 

-Сарадња општине Сокобања и Удружења пензионера је на високом нивоу. 
Ми ћемо се и у наредном периоду трудити да сагледамо наше најстарије суграђа-
не, не само кроз ову акцију. У наредној години биће издвојено још више новца за 
ове намене- каже Исидор Крстић,председник општине Сокобања. М.Б.

не за неке од својих важних друштвено корисних активности, и на крају крајева оно 
што је последње али није мање важно је, како да прикупе додатна средства и са-
мим тим буду одрживији“, рекао је Мариновић.

Оценио је да је овај семинар пример добре сарадње јер се организује у пар-
тнерству са Ракитом, што показује да постоје фирме које су заинтересоване да са 
организацијама цивилног друштва и представницима јавног сектора раде неке до-
бре ствари које ће имати позитиван утицај на Бор.

Миодраг Милошевић из Асоцијације за развој Бора један је од полазника 
ових тренинга. Иако са великим искуством, закључује да је концепт целоживотног 
учења добро дошао, јер се увек сазна нешто ново. 

„Не пропуштамо прилику да унапредимо своје знање. Срећа је да у локал-
ној средини као што је Бор постоје овакве донације, јер овим учешћем касније мо-
жемо да конкуришемо за нека средства“, рекао је Милошевић.

И Снежана Ђошевска, пројект менаџер Друштва младих истраживача Бор, 
сматра да оваква врста тренинга може само да помогне, ма колико организације 
имале искуства.

„Ми смо спона између донатора, пројектних идеја и активности са једне, и 
локалне заједнице са друге стране. Иницијатива да се организује овакав семинар 
показује да Ракита има изванредну сарадњу са невладиним сектором и ширину од-
говорности према локаљој заједници“, истакла је Ђошевска. 

Менаџер за сарадњу са медијима И корпоративне комуникације, Дарко 
Стојадиновић, наглашава да је Ракита посвећена развоју успешне и транспарент-
не сарадње са локалном заједницом и настоји да постидне позитиван дугорочно 
одрживи утицај у окружењу у коме послује, и то кроз отворени дијалог и подрш-
ку локалним пројектима.

„Управо су за успешну реализацију тих пројеката Ракити потребне јаке и про-
активне организације цивилног друштва, а уједно ће те снажније организације ус-
ловити и развој целокупне локалне заједнице. То је и разлог зашто је Ракита ини-
цирала овај програм и драго нам је да се позиву одазвало 30 учесника из петнаест 
организација цивилног друштва“, рекао је Стојадиновић.

Он је изразио наду да од ових полазника очекује добре идеје ради потен-
цијалног остваривања сарадње и имплементације одабраних програма.

Вредност пројекта јачање капацитета ОЦД-а, износи 12.000 долара.

саопштење компаније Ракита

Фото: Д. Новаковић
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ГЕНИтАлНЕ ИНФЕКЦИЈЕ 
ИЗАЗвАНЕ мИКОплАЗмАмА

НОвА стОлАРИЈА И 
НАмЕШтАЈ ЗА вРтИЋЕ

ЗАвОД ЗА ЈАвНО ЗДРАвЉЕ „тИмОК” ЗАЈЕчАР / ДРуШтвО

Микоплазме су хетерогена група микроорганизама којe се карак-
теришу недостатком ћелијског зида. Широко су распрострањене у при-
роди као коменсали и паразити људи и бројних животињских врста. Под 
извесним условима могу изазвати инфекције појединих делова урогени-

талног тракта. Оне су група бактерија коју чини велики број врста бакте-
рија. Међу њима најзначајнији за људску патологију су: Мycoplasma hominis 
и Ureaplasma urealitycum.

Ове полно преносиве паразитске бактерије одликују се великом ан-
тигенском разноликошћу, што успостављање трајног имунитета чини прак-
тично немогућим. Због тога су поновљене инфекције врло честа појава.

Миколазме паразитирају на слузокожама и зглобним мембранама. 

Узрокују притајене инфекције урогениталног тракта жена и мушкараца, ин-
фекције новорођенчади приликом проласка кроз порођајни канал инфи-
циране мајке. Доводе се у везу са pijelonefritisom, Reiterovim sindromom и 
reumatoidnim artritisom. Многи их повезују са неплодношћу. Већина мико-
плазми су асимптоматске. Ако постоје симптоми, код жена се јављају: свраб 
и пецкање у гениталном пределу, бол за време сексулног односа. Код муш-
караца се јавља секрет из уретре, пецкање приликом мокрења, бол и оти-
цање зглобова.

Најчешће се преносе сексуалним контактом, затим преко контами-
нираних пешкира, постељине, ношење туђег доњег веша, у козметичким 
салонима, базенима, салонима за масажу. Будући да се ради о полно пре-
носивој болести, под већим су ризиком млаҕe особе које често мењају пар-
тнере и не користе кондом.

Уколико постоји сумња на инфекцију микоплазмама јавити се иза-
браном лекару ради добијања упута за лабораторијску анализу u Центру 
за микробиологију ЗЗЈЗ “Тимок”. Анализа се може урадити и на лични зах-
тев, али најбоље уз консултацију лекара да би се даља дијагноза усмери-
ла у добром правцу .

Лабораторијски поступак дијагнозе се одвија узимањем гениталног 
бриса, засејавањем на подлоге за идентификацију, инкубирањем на 37°C, 
48h. Након тога следи идентификација и одређивање антибиотске терапије. 
Док се терапија не заврши, потребна је апстиненција од сексуалних одно-
са, иначе постоји ризик од реинфекције. За сексуално активну особу не по-
стоји апсолутно сигуран начин како да избегне ову врсту полно преносиве 
болести. Све што нарушава PH вагине и бактеријску равнотежу вагине може 
довести до инфекције. Избегати хемијске иритансе, шампоне, тампоне и сл. 

Као и за све полно преносиве инфекције, а инфекције микоплазмом 
и уреаплазмом то у највећем броју случаја и јесу, вреди правило макси-
малне заштите, посебно кад нисмо у моногамној вези. Кондоми у великој 
мери могу заштитити од преноса ових микроорганизама, па се у том смис-
лу на њих можемо ослонити. 

ЗЈЗ „тимок“ Зајечар
Центар за микробиологију

НЕГОтИН - У Предшколској установи “Пчелица”, захваљујући пројек-
ту унапређења популационе политике у Борском округу у току су радови 
на замени столарије, вредни 11,1 милион динара.

Радове на реконструкцији и опремању неготинског дечјег вртића фи-
нансира кабинет Славице Ђукић-Дејановић, министра без портфеља заду-
жене за демографију и популациону политику. Одобрена вредност пројек-
та је скоро 14 и по милиона динара, с тим што 20 одсто средстава улаже 
локална самоуправа.

Предшколска установа “Пчелица” у оквиру овог пројекта за 11,1 ми-
лион динара мења столарију на такозваној “новој” згради вртића, која није 
мењана од изградње ове установе, скоро четири деценије, док је 1,4 ми-
лиона опредељено за куповину новог намештаја, који, такође, годинама 
није обнављан.

-Радови на замени столарије су нам веома важни првенствено због 
енергетске ефикасности и бољег грејања, с обзиром да је столарија била 
стара из времена када је саграђен вртић 1979. Од тог периода се није улага-
ло у столарију. Имали смо срећу да добијемо та средства. У оквиру пројек-
та добијена су средства и за обнову намештаја у вредности од милион и 
по динара што је за нас велики износ. Обновили смо и столичице, сточиће, 
ормариће и креветиће-каже Радмила Маџаревић, директорка Предшкол-
ске установе “Пчелица”.

Овај пројекат реализује се не само у Неготину, већ и у Кладову, Бору 
и Мајданпеку. За њега је кабинет министарке Славице Ђукић-Дејановић из-
двојио 31,7 милиона динара, а локалне самоуправе 7,9 милиона.

-Због квалитетног пројекта успели смо да добијемо највећа сред-
ства за реализацију пројекта укупне вредности 14.488.870 динара, од којих 
за столарију 11.192.196. Локална самоуправа учествује са 20 процената од 
наведене суме. Захваљујем се ресорном министарству и Влади Републике 
Србије што су препознали потребу и значај за финансирање мере попула-
ционе политике о овом делу Србије. Оваквим улагањем стварају се бољи 
услови за боравак најмлађих Неготинаца у овој установи- истиче Владимир 
Величковић, председник Општине Неготин.

У оквиру овог пројекта у општини Неготин одржан је и семинар 
“Жене и предузетништво”, а део пројекта се односи и на опремање Удру-
жења за помоћ особама са инвалидитетом “Дуга”, за које је опредељено 
100.000 динара.

-Обновили смо намештај у удружењу, променили мало веселим боја-
ма средину, допринели ведрини, али најважнија ставка коју смо у оквиру 
пројекта урадили је сређивање улаза код тоалета и постављање држача у 
тоалету- наводи Мирослава Здравковић, секретар Удружења “Дуга”.

Иначе, Неготину, граду Бору и општинама Мајданпек и Кладово одо-
брене су мере популационе политике које се односе на усклађивање рада 
и родитељства, едукацију из области популационе политике и активирање 
локалне самоуправе. С.М.Ј.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови из-
ражени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доде-
лио средства.”

у оквиру пројекта унапређења популационе политике


