
****БРОЈ 326 25.01.2019.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

СПРЕМНЕ НА 
СВЕ ИЗАЗОВЕ

ДО ЧАСНОГ КРСТА КРОЗ ЛЕДЕНУ ВОДУ

Жене ватрогасци у Бору

СТРАНА 2

МЕРЕ ЗА 
ПОДСТИЦАЈ 

И РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

Одржана седница 
Општинског већа у 

Мајданпеку

СТРАНА 2

САША НИКОЛИЋ 
НОВИ ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Одржана конститутивна 
седница СО Кладово

„BALCANICA 
SUPERIOR” 
НА СТАРОЈ 
ПЛАНИНИ

Саопштење за јавност

СТРАНА 6

ЗА БОЉУ 
ЗАШТИТУ 

ШУМА

У Бољевцу завршен 
прекогранични пројекат 

„Шумски ватрогасци“

СТРАНА 3

СТРАНА 7

СТРАНА 4

У Бору победио ватерполиста, у Зајечару инструктор пливања, у Кладову фудбалер „Ђердапа”

СТРАНА 2



БРОЈ 3262 ПОЛИТИКА

Оснивач и издавач: „ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
 Директор: Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник: Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба: Трг ослобођења 5

Телефон: 030/458-630
 Техничка припрема и штампа: „Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

САША НИКОЛИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Одржана конститутивна седница СО Кладово

САРАДЊА СА СТРАНИМ 
ИНВЕСТИТОРИМА

МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ И 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Саопштење за јавност

Одржана седница Општинског већа у Мајданпеку

КЛАДОВО - Досадашњи заменик председника Привременог органа општи-
не Кладово и Поверник ОО СНС у том граду Саша Николић са изборне листе “Алек-
сандар Вучић- Зато што волимо Кладово” изабран је за председника те подунавске 
општине. Он је у експозеу казао да ће се максимално залагати за афирмацију Кладо-
ва јер су обнова и изградња инфраструктуре у граду и 22 насељена места један од 
предуслова за бољи живот свих грађана с обзиром да се на испуњеним обећањи-
ма темељи поверење у политику СНС. 

Николић је додао да су на локалним изборима грађани препознали активно-
сти чланова СНС која је уз подршку Владе Репубике Србије и политике председника 
Александра Вучића покренула точак развоја те средине. Новоизабрани председник 
општине Кладово истакао је да ће се са својим сарадницима залагати за проспе-
ритет локалне заједнице и подсетио да су афирмација туризма, мале привреде и 
пољопривреде, замајац развоја те средине. 

За председника Скупштине општине Кладово изабран је Драган Максимо-
вић, директор ХЕ “ Ђердап 1 “ са листе “Александар Вучић - Зато што волимо Кладо-
во” док ће функцију потпредседника обављати његова страначка колегиница Мирја-
на Гавриловић, професорка српског језика. 

За заменика председника општине изабран је Милисав Ратопекић са листе 
напредњака, а подршку је добила и листа са именима седам кандидата за састав 
Општинског већа. У наставку седнице нису учествовали одборници коалиције СПС-
ЈС (8) и ПУПС-а (1) иако су били у скупштинским клупама на конститутивној седници 
која је одржана дан раније и на којој су потврђени мандати 28 одборника.

Избором председника. заменика председника и чланова Општинског већа 
престао је мандат председнику и члановима Привременог органа општине Кладо-
во који су ту функцију Одлуком Владе Републике Србије обављали од 25. октобра 
2018. године.

На конститутивној седници на којој су верификовани мандати одборника СО 
Кладово, којом је председавао Мирослав Јонашковић, са изборне листе “Алексан-

МАЈДАНПЕК- Општинско веће у Мајданпеку усвојило је на пролонедељној 
седници предлог одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривред-
не политике руралног развоја општине. Њиме је предвиђено да се кроз више мера 
у пољопривреду пласира 46,5 милиона динара, што је дупло више од прошлого-
дишњих улагања у ову област.

- Самим програмом се опредељена средства усмеравају на меру директног 
плаћања, то је регрес за репродуктивни материал, односно вештачко осемењавање, 
за мере руралног развоја и то инвестиције у физичку имовину пољопривредних газ-
динстава, меру успостављања и јачања удружења у области пољопривреде, меру 
унапређења примене добре пољопривредне праксе и инвестиције у развој рурал-
не инфраструктуре, а имамо и посебне подстицаје за спровођење одгајивачких про-
грама ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству-казала је Мирјана Ца-
кић Младеновић, помоћница председника општине Мајданпек.

Она је објаснила и да ће остваривање права на подстицаје пољопривред-
ницима бити олакшано, јер ће уместо појединачних, општина кроз јавну набавку 
са одговарајућом ветеринарском установом уговорити услугу везану за репродук-
тивни материјал.

Чланови Општинског већа су на истом скупу усвојили и предлог измена и 
допуна Правилника о одобравању и финансирању програма којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта, али и предлог решења о прибављању 
непокретности у јавну својину општине Мајданпек, а која се односи на простор за 
отварање дома за смештај старих лица у Доњем Милановцу. 

Донета је и одлука о измени одлуке о броју и структури стипендија тиме што 
је одлучено да се доделе уместо једне, две стипендије за надарене студенте, будући 
да није било кандидата који је испунио услове за стипендирање изузетно надаре-
них ученика средње школе. И.Ћ.

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић посетио је градску 
општину Обреновац и том приликом разговарао са председником општине Ми-
рославом Чучковићем и његовим сарадницима. Главне теме састанка биле су важна 
сарадња Бора са још једном општином која има искуства са кинеским инвеститори-
ма, као и размена искустава и примера добре праксе у сарадњи са страним инве-
ститорима.

-За нас је ово веома значајан састанак јер смо успели да разменимо иску-
ства пре свега у оном делу који се односи на долазак компаније “Меита” у Обрено-
вац, као и начин и сарадњу општине Обреновац са том компанијом. То исто чека и 
нас у Бору, и сигуран сам да ћемо у наредном периоду сва ова знања и искуства о 
којима смо говорили преточити у позитивну праксу за све нас- истакао је градона-
челник Александар Миликић, приликом посете.

На састанку је закључено да ће се сарадња између града и општине сигур-
но наставити и у наредном периоду, јер Бор и Обреновац повезују значајни инве-
ститори који долазе из Кине.

дар Вучић- Зато што волимо Кладово” као најстарији одборник потврђено је су ло-
кални избори 16. децембра 2018. године спроведени у складу са законом на регу-
ларан начин јер нису уочене неправилности које су могле да утичу на ток и крајњи 
исход изборног поступка.

Да подсетимо, на локалним изборима су се надметале четири листе, а најви-
ше гласова освојила је листа “Александар Вучић- Зато што волимо Кладово” јер је 
добила подршку 5672 или 61,33 одсто грађана који су гласали на 31 бирачком ме-
сту у граду и селима те подунавске општине, а то је довољно за 18 од укупно 28 ман-
дата колико броји сазив СО Кладово. Листа “Ивица Дачић СПС-Јединствена Србија 
Драган Марковић Палма” освојила је девет мандата јер је добила поверење 2863 
грађана или 30,96 одсто изашлог бирачког тела. У свом првом самосталном изла-
ску 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 цензус од пет 
одсто није прешла листа др Војислав Шешељ јер је добила 202 гласа или 2,17 одсто.

 М.Р.

Фото: Преузето са Facebooka
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УСВОЈЕН ПЛАН РАДА ЗА ОВУ ГОДИНУ
Одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације

ПОЛИТИКА

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗА ОТПИС 
ДУГА ПО УСТУПЉЕНИМ 

ПРИХОДИМА РТБ

ЗА БОЉУ ЗАШТИТУ 
ШУМА

Одржана седница Градског већа града Бора

У Бољевцу завршен прекогранични пројекат 
„Шумски ватрогасци“

БОР - Чланови Градског штаба за ванредне ситуације града Бора разматрали 
су на седници одржаној у среду, спремност јавно комуналних предузећа у зимским 
условима, извештај о раду штаба за прошлу као и план рада за 2019. годину. Пред-
ставници јавно комуналних предузећа и других важних институција у граду истак-
ли су да све фирме и установе раде без икаквих проблема и најавиле спремност да 
на време реагују за предстојећи ледени талас који се очекује на овим просторима.

-Сва механизација је спремна и тренутно радимо на чишћењу тротоара од 
снега. Људство је други фактор који може утицати на квалитет одржавања зимске 
службе и ту немамо проблема. Ових дана смо радили на чишћењу путева у граду и 
ка селима и сви путни правци које ми одржавамо су били проходни. На залихама 
имамо око 350 тона соли и 450 тона агрегата. Очекују се ускоро нове падавине и 
радићемо истим интензитетом као и до сада и надам се да неће бити никаквих про-

БОЉЕВАЦ - Захваљујући пројекту који је општина Бољевац реализовала из 
програма прекограничне сарадње са суседном Бугарском, појачани су капацитети 
заштите од шумских пожара и њиховог сузбијања. 

Реализација овог пројекта трајала је нешто више од годину дана у партнер-
ству са општином Кула и Асоцијацијом за управљање кризама из Софије. Пар-
тнерске општине су добиле нова ватрогасна возила, савремену опрему за гашење 
шумских пожара и по петнаест обучених волонтера, спремних да делују у кризним 
ситуацијама. 

-Готово педесет процената територије општине Бољевац је покривено шу-
мама. То је један од најзначајнијих природних ресурса на коме се темеље и поједи-
не привредне гране и у том смислу је брига о њиховој заштити изузетно значајна. 
Захваљујући овом пројекту, ми смо добили најсавременију опрему за гашење по-
жара и ватрогасно возило по европским стандардима, што ћемо уступити ватро-
гасно-спасилачкој јединици Сектора за ванредне ситуације. Шири значај пројекта 
јесте тај, што ће ова опрема моћи да се користи и на подручју Зајечарског управ-
ног округа, што ће побољшати ефикасност у спречавању и гашењу пожара -иста-
као је Небојша Марјановић, председник општине Бољевац на завршној конферен-
цији поводом завршетка пројекта. 

Идентичан значај пројекат има и за општину Кула у суседној Бугарској, а ње-
гова специфичност јесте и подизање капацитета цивилног сектора, односно волон-
тера, обучених да учествују у акцијама гашења пожара. 

Завршној конференцији поводом завршетка пројекта су присуствовали 
представници партнерске општине Кула и Асоцијације за управљање кризама из 
Софије, као и тридесет волонтера из Бољевца и Куле, за које је обука реализована 
у Бугарској. Вредност пројекта за обе партнерске општине износи око шесто хиља-
да евра, а финансиран је из предприступних фондова Европске уније. M. Г.

БОР - Градско веће усвојило је на седници одржаној у среду предлог одлуке 
о давању сагласности за отпис дуга по основу уступљених прихода РТБ Бор – Гру-
па РББ д.о.о. Бор и РТБ Бор-Група ТИР д.о.о. Бор. 

-На захтев Министарства финансија односно Пореске управе смо морали 
да урадимо ову одлуку. Сматрамо да је ова одлука формалне природе, како би они 
могли своје процедуре до краја да заврше, јер иначе је УППР спроведен и реализо-
ван до краја –рекла је Љубинка Јелић, начелница Градске управе Бор.

Градоначелник Александар Миликић је објаснио да је у октобру прошле го-
дине стигао захтев Пореске управе да се донесе оваква одлука.

-Добили смо захтев да се донесе ова формална одлука за отпис 90 одсто по 
УППР-у и то смо на седници данас и утврдили - казао је Миликић.

У образложењу одлуке се наводи да се она доноси се на основу захтева за 
давање сагласности Пореске управе Филијале у Бору, Закључка Владе Републике 
Србије од 13. јуна 2016. године којим се даје сагласност за намирење поверилаца 
у складу са правоснажно усвојеним УППР-има РТБ Бор - Група РББ д.о.о. Бор и РТБ 
Бор - Група ТИР д.о.о. Бор којима се отписује 90% дуга по основу уступљених прихо-
да и записника о усаглашеном стању од 22.10.2018. године са стањем на 31.03.2016. 
године, и то за РТБ Бор- Група РББ д.о.о. Бор - на износ од 824.868.532,40 динара и 
РТБ Бор- Група ТИР д.о.о. Бор - на износ од 614.425.452,55 динара. 

Усвојени су и предлози решења о давању у закуп локације за постављање 
киоска у улицама Моше Пијаде код Максија и у улици Краља Петра I јужно од Нове 
поште.

Већници су усвојили и предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта 
у јавној својини. Д.К.

блема – казао је Далибор Орсовановић, директор ЈКП „3. Октобар“.
Представници „Водовода“ су нагласили да нема проблема у водоснабдевању 

града као и да су пристигле неопходне залихе хлора.
Директор ЈКП „Топлана“ Милутин Симић је такође потврдио да нема пробле-

ма ни у снабдевању града топлотном енергијом.
-На залихама имамо 400 тона угља. Кварови се јављају свакодневно које 

успешно отклањамо у ноћном режиму рада. С обзиром на притужбе грађана за-
што грејања нема током целе ноћи, морам да нагласим да смо проверавали темпе-
ратуру и у радијаторима је било 40 степени повратна а у становима од 20,5 до 22 
степена у целом граду. У јануару када су температуре биле и до -8 грејали смо то-
ком целе ноћи што ћемо чинити и у наредном периоду ако се понови иста ситуа-
ција – казао је Симић.

Из Дома здравља и Опште болнице су поручили да нема застоја у раду и да 
се обављају сви редовни послови. На седници је речено да се проблеми јављају на 
оним деоницама које одржава фирма „Штрабаг“ и наглашено је да ће им бити упућен 
допис како би ти путеви били боље очишћени. 

Ватрогасна служба Бор такође је функционална у раду а проблема немају 
ни у Електродистрибуцији.

Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је да поверени-
ци доставе списак најстаријих и најугроженијих мештана сеоских месних заједни-
ца како би на време могло да се реагује и њима доставе неопходни лекови, обућа 
или остале ствари које су им потребне.

На седници је наглашено да је прошле године штаб разматрао превентивне 
мере одбране од поплава и заштите од пожара, спремност јавних служби за рад у 
зимским условима, именовани су повереници и заменици повереника цивилне за-
штите, формирани су стручно оперативни тимови, одржана обука за чланове шта-
ба и поверенике, и разматрана је и усвојена процена угрожености.

-Организација рада штаба прошле године је била успешна. Штаб је спреман 
у сваком тренутку да реагује и то је резултат наше добре комуникације и сарадње 
свих чланова штаба, што ће бити настављено и у наредном периоду-казао је Ми-
ликић. Д.К.
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ДО ЧАСНОГ КРСТА КРОЗ ЛЕДЕНУ ВОДУ
У Бору победио ватерполиста, у Зајечару инструктор пливања, у Кладову фудбалер „Ђердапа”

БОР, КЛАДОВО, ЗАЈЕЧАР - На Борском језеру код Бора ове године 
у пливању за Часни крст најуспешнији је био Боранин Михајло Станковић 
(18). Ова манифестација је по први пут организована на Борском језеру.

-Осећам се одлично и пресрећан сам што сам први стигао до циља 
и освојио часни крст. Припремао сам се дуже време за овај догађај, месец 
дана сам се кући купао хладном водом. Тренирам ватерполо две године, 
сви у клубу су очекивали да ћу баш ја да победим и на крају сам и успео да 
то остварим. Видимо се следеће године поново – казао је Станковић.

Богојављенско пливање за часни крст на главној плажи Борског је-
зера организовали су Црквена општина Бор и град Бор.

-Свим учесницима првог Богојављенског пливања су уручене ме-
даље и пригодни дарови. Испред црквене општине Бор победник Михајло 
Станковић добио је позлаћени крст и златник са ликом Пресвете Богоро-
дице Тројеручице – казао је Радоје Мијовић, старешина храма Свети Геор-
гије у Бору.

Градоначелник града Бора Александар Миликић захвалио се свима 
који су учествовали у организацији ове манифестације а нарочито припад-
ницима Министарства унутрашњих послова.

- Пре свега се захваљујем људима из МУП Србије и свима који су ло-
мили лед са Борског језера и омогућили да се одржи ова манифестација. 
Учествовали су најхрабрији православци међу нама који у себи носе веру 
и сигуран сам да ће најбољи одавде понети духовни мир. Захваљујем се 
српској Православној цркви и свим Боранима који су дошли да пропрате 
овај гогађај – казао је Миликић.

У пливању за часни крст учествовало је 27 такмичара, међу којима 
и једна жена.

Богојављенско пливање на Дунаву, у Кладову има традицију дугу 
безмало две деценије, а у 19. издању први је до Часног крста стигао Алек-
сандар Бабуцић (29). Фудбалер „Ђердапа” поновио је успех од пре две го-
дине јер је поново био најбржи у конкуренцији 18 одважних пливача ко-
лико се надметало на стази дугој 33 метра, освојио је златни крст, икону и у 
духу витештва одрекао се новчане награде у износу од 15.000 динара у ко-
рист кладовског Удружења особа са инвалидитетом “Нада”.  Гест победника 
подржали су другопласирани Ненад Кленцовљевић и трећи Славиша Јан-
ковић, одважни момци који су испољили хуманост на делу јер су новчане 
награде у износу од 10.000 односно 5.000 динара донирали друштву „Нада”. 

Међу храбрим  пливачима била је и Светлана Вуковић (52) са 16 
учешћа, рекордерка пливања које представља део српске традиције. На 
плус два степена уз ударе кошаве учеснике витешког надметања са Дуна-
вског кеја бодрило је око 2000 Кладовчана. Пре традиционалног надметања 
одржана је литија од храма “ Свети Ђорђе “ до Дунавског кеја. Покровитељ 
такмичења је локална самоуправа, а дародавац златара “Ауро”. Признања 
пливачима уручио је Саша Николић, нови председник општине Кладово.

Традиционално је пливање за часни крст организовано и у Зајечару. 
Најбржи ове године био је Зајечарац Марко Панић, инструктор пливања. У 
Богојављенском пливању за часни крст такмичило се 25 учесника.

 Д.К.-М.Р.
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НОВА ОПРЕМА ЗА 
ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ

Нова улагања у примарну здравствену заштиту

МАЈДАНПЕК - У складу са наја-
вама, кабинет за физикалну терапију 
мајданпечког Дома здравља „Др Ве-
рољуб Цакић“добио је нову, 1,2 ми-
лиона динара вредну опрему за-
хваљујући којој ће служба физикалне 
медицине и рехабилитације имати 
боље услове за рад, а пацијенти ква-
литетније лечење. Реч је о 16 нових 
апарата набављених буџетским сред-
ствима општине, а опредељених за 
унапређење примарне здравствене 
заштите.

-У питању су апарати за елек-
тро, магнетну и ултразвучну терапију, 
ласеро терапију и електростимула-
цију, односно апарати који ће заме-
нити опрему стару више од три де-
ценије. Сваки апарат има примену, индикације које се своде на лечење 
бола, спортских повреда, инфламације и других тегоба. Реч је о опреми за-
хваљујући којој ће потребна процедура лечења бити доступна свима којима 
је неопходна, а биће укинуте листе чекања за поједине терапије, односно, 
апарате - објаснила је др Јелена Николић Пауновић, специјалиста физикал-
не медицине и рехабилитације.

Део нове опреме намењен је и Здравственој станици у Доњем Ми-
лановцу, док ће стара, а још увек исправна опрема бити упућена амбулан-
ти у Рудној Глави

Да је реч о само делу предвиђених улагања у побољшање квали-
тета примарне здравствене заштите, потврдио је и председник Општине 
Мајданпек, Драган Поповић, најављујући да ће ускоро стићи и нова амбу-
лантна и теренска возила. И.Ћ.
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ВЕСЕЛА ЧАРШИЈА
ДОГАЂАЈИ

ДОНАЦИЈОМ ДО 
ВЕЋЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

ОСНОВАЦА У СЛАТИНИ
„BALCANICA SUPERIOR” 

НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

Саопштење за јавност

У неготинској Кнез Михаиловој улици

НЕГОТИН - У Неготину је и овог 19. јануара, на Богојављење, одржа-
на културно-забавна Манифестација „Весела чаршија“, коју су осму годину 
заредом, приредили Туристичка организација и Дом културе „Стеван Мо-
крањац“, уз помоћ разних удружења и посебно приватних предузетника 
из Кнез Михаилове улице.

И овогодишњу „Веселу чаршију“, као покровитељ, потписала је 
Општина Неготин. Отварајући манифестацију Мерлина Селенић, замени-
ца председника Општине је између осталог рекла: „Драго ми је што смо у 
прилици и ове године да се дружимо на велики празник, Богојављање, када 
неготинска чаршија поприми дух старих времена. Добро расположење и 
весело дружење обојиће и овогодишњу манифестацију. Захваљујући ту-
ристичко-културној манифестацији „Весела чаршија“ оживели смо сећања 
на наше суграђане који су у минулим временима учинили да наша ва-
рош поприми изглед праве господске вароши. У част свима који су својим 
чињењем и примером учинили нас поносним, састајемо се већ осми пут. 
Драго ми је што је Весела чаршија постала традиционална и надам се да ће 
у наредним годинама привући још већи број посетилаца. Организаторима, 
учесницима, гостима, свима из старе и нове чаршије желим пријатно Бо-
гојављенско вече у једној од најлепших неготинских улица.“

Сања Радосављевић, музејски педагог Музеја Крајине, овогодишњи 
хроничар подсетила је на време настанка Неготина, који се први пут по-
миње у тур¬ским пописним дефтерима 16. века, када је опстајао као село 
и није поседовао трговач-ку чаршију. Она је настала два века касније, када 
је Неготин прерастао границе села и попримио карактеристике вароши.

Због временских прилика, суснежице и кише, уместо на поставље-

БОР - Родитељи и наставници из Слатине више неће бринути за без-
бедност деце док се буду бавили спортом на малом стадиону крај промет-
не саобраћајнице у центру овог села.

Донацијом вредном 2,6 милиона динара, Ракита је, на основу ини-
цијативе Месне заједние Слатина и основне школе Вук Караџић, а посред-
ством удружења родитеља „Бебиронче“, донирала средства за постављање 
квалитетне ограде око школског игралишта. Осим што ће настава физичке 
културе у Слатини бити квалитетнија, игралиште ће бити на располагању 
и свима који се баве малим спортовима.

„Веома ми је драго што је компанија Ракита увидела неке од прио-
ритета наше школе, а пре свега сеоских школа, и успела да огради спорт-
ско игралиште. Задовољни смо из више разлога, јер је до сада тај простор, 
где деца проводе знатни део времена бавећи се физичком културомбио 
небезбедан, учитељице су страховале због паса луталица или због лопте 
која одлази на саобраћајницу којом пролазе и тешки камиони, а ни стакла 
на школи више неће бити у опасности од залутале лопте“, задовољна је ди-
ректорица основне школе „Вук Караџић“ Ивана Пајкић.

Дамјан Станојевић председник Савета Месне заједнице Слатина, ре-
као је да ће безбедно игралиште сада користити не само деца из школе, већ 
и старије генерације.

„Реализацију оваквог пројекта чекамо више од две деценије, и уто-
лико је он значајнији“, рекао је Станојевић и похвалио сарадњу Раките са 
том месном заједницом. 

КЊАЖЕВАЦ - Регионални бренд источне Србије „Balcanica Superior“ 
је добио свој кутак у најбољем хотелу овог дела Србије.

Одабрани производи сертификованих партнера Регионалног брен-
да Источне Србије „Balcanica Superior“: Винарије Матаљ и Рај, Тимомед, Адо-
нис и Фрутимо су доступни туристима у продавници хотела „Стара плани-
на“. Производи су изложени на посебно брендираним полицама и прати их 
адекватни промо материјал. РАРИС, који управља Регионалним брендом, 
води разговоре око сличних представљања Регионалног бренд Источне 
Србије „Balcanica Superior“ са пар трговинских ланаца и туристичких де-
стинација.

Регионални бренд Источне Србије “Balcanica Superior” је жиг гаран-
ције који гарантује купцима да се ради о одређеном степену квалитета 
брендираног производа или услуге као и да су они пореклом из Источне 
Србије. Жиг гаранције „Balcanica Superior“ је регистрован код Завода за ин-
телектуалну својину под бројем 75306 у складу са Ничанском класифика-
цијом (Међународна класификације роба и услуга за регистрацију жигова).

Статус „сертификованог партнера“ Регионалног бренда Источе Ср-
бије “Balcanica Superior” је до сада добило 10 компанија из Источне Србије. 
За овај статус могу да конкуришу компаније које пружају услуге смештаја 
и припремања хране или имају производе са јасним регионалним карак-
тером и које испуне дефинисане критеријуме бренда.

ној бини на отвореном, програм је изведен у затвореном простору Био-
скопа “Крајина”. 

Око двадесетак тезги на које су чланови неготинских удружења и за-
натлије изнели слатка и слана послужења окупила се бројна публика. Точи-
ло се кувано вино и ракија и служили су кулинарски цпецијалитети. Било 
је ушећерених јабука, слатких мекика, лицидерских срца и свега што се на 
чаршији уобичајено нуди. За добро расположење побринули су се труба-
чи Дувачког оркестра „Хајдук Вељко“ под управом Бранета Јовановића.

 Извор: negotin.rs

Фото: Д. Новаковић
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Жене ватрогасци у Бору

СПРЕМНЕ НА СВЕ ИЗАЗОВЕ

БОР - Сестре Катарина (28) и Биљана (32) Предић, једине су 
жене ватрогасци у ватрогасно спасилачкој јединици Бор. На први 
поглед нежне и шармантне, али уједно и храбре, одважне и спрем-
не да у сваком тренутку „ускоче у ватру“ и помогну људима у невољи. 

 – Одрасле смо у мајданпечком селу Мосна. Ватрогасни дом се 
налазио до наше куће, ту смо се играле на платоу дома и за ватрога-
сце знамо од малена. Интересантно је да нам је омиљена игра била 
између две ватре и одувек нам је посао ватрогасаца био примамљив. 
Чим се указала прилика да можемо да конкуришемо, прво се Биља-
на запослила. Гледала сам је у униформи и била одушевљена, тако 
да сам желела исто, да једног дана и ја будем ватрогасац, што се по-
сле неког времена и остварило – прича Катарина. 

Свој посао не би мењале ни за шта на свету јер је динамичан, 
пун изазова, интересантан а пре свега хуман. 

-Никада не знате шта ће и кад да се догоди, да ли је реч о пожа-
рима, саобраћајној незгоди или другим елементарним непогодама и 
ниједна интервенција није иста. Људима је потребна помоћ и сам тај 
чин дојаве одмах наводи на акцију да што пре реагујемо, стигнемо и 
помогнемо. Углавном смо везане за телефон и позиве. Фасцинантно 

је то да док смо на послу има шале, смеха али кад зазвони телефон 
одмах наступа апсолутна тишина и моментално су сви усресређени 
на позив. Чим добијемо позив, алармирамо ватрогасце, у року од 30 
секунди су већ у гаражи у возилу и крећу. Све време сам на вези са 
њима објашњавајући им шта се и где догодило – наставља Катарина.

Колегама су њих две највећа логистичка подршка. Грешака у 
раду нема, је од способности и брзине да се што пре реагује зависи 
и спашавање људских живота.

- Сви делујемо као уигран тим, допуњујемо се а што је најваж-
није разумемо се са колегама и помажемо, међу нама влада једна 
велика хармонија. Не тако често али излазимо на терен када је то 
потребно. Памтим ситуације када су биле поплаве, ишли смо на цр-
пљење воде из бунара и сваки дан били мокри од главе до пете, што 
нам уопште ије било важно јер је једини циљ био да помогнемо љу-
дима у невољи која их је задесила. Људима су били поплављени до-
мови, вода је била до плафона. У тим тренуцима, осећај да некоме 
помажете је нешто најдраценије и то је лепота овог посла. Памтим 
и пожар у кући на Мирочу када су настрадале две девојчице. То ми 

је био најстреснији догађај који 
никада нећу заборавити – додаје 
Биљана.

Биљана истиче да им у раду 
пуно значи подршка колега. Иако 
на почетку збуњени што у служби 
имају и жена са којима никада пре 
нису радили, сада сви функциони-
шу као једна велика породица.

-Искрено не могу да замис-
лим себе у неком другом послу. 
Сви се ми дружимо и након рада, 
а правило које одржавамо сестра 
и ја је да кући по завршетку рад-
ног времена не говоримо о послу. 
Као мала сам желела да будем и 
учитељица и на неки начин и та 
ми се жеља испунила, јер у окви-
ру овог посла држимо предавања 
ученицима о томе како да реагују у случају пожара и сличних ситу-
ација. Драго нам је што смо део овог тима, чак су колеге промени-
ли неке своје устаљене навике и манире, сада су много културнији и 
пажљивији, што нас посебно радује. Нестрпљиво очекујемо да нам 
се придружи још нека жена и надамо се да ће их у будућности бити 
што више. Јер слободно могу рећи да овај посао без проблема може 
радити и женска особа – додаје Катарина. Д.К.

ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ
Катарина и Биљана Предић у 

сваком тренутку знају да умире 
или утеше суграђане који зову у 
паници и страху. Посебно је зна-
чајно што одмах знају да препо-
знају лажне дојаве грађана.

-Има и лажних дојава али то 
некако одмах приметимо. Најпре 
у гласу и тону по којем нам неко 
саопштава да је, рецимо, пожар у 
питању. Обично када се неко 
шали, звучи јако смирено преко 
телефона, и то нам је први пред-
знак да је реч о лажној дојави. А 
онда када затражимо адресу како 
би упутили полицију на одре-
диште које пријављују, одмах пре-
кидају везу – каже Биљана Пре-
дић.
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Грип или инфлуенца је најтежа вирусна болест органа за дисање. 
Јавља се сезонски и манифестује симптомима као што су повишена телесна 
температура, умор, главобоља, болови у мишићима и зглобовима. Оболе-
ли осећај у потпуну клонулост и немоћ, мучнину и губитак апетита, поспа-
ноност, сметеност или дезорјентисаност. Температура може бити изрази-
то висока, често изнад 40° C, нарочито у прва три дана грипa. Повраћање 
и пролив нису ретке појаве, посебно код мале деце.

Грип обично почиње без респираторних симптома, а након дан-два 
појављују се изражен бол у грлу, запушен нос, суви надражајни кашаљ, 
промуклост. Појавом тих симптома клиничка слика грипа постаје карак-
теристичнија, а дијагноза сигурнија. Температура обично остаје повишена 
четири до шест дана. Опоравак је релативно спор и дуг. Кашаљ, умор, ма-
лаксалост, слаб апетит и сличне тегобе могу потрајати и неколико недеља.

За грип су карактеристичне бројне компликације, које могу бити 
ране и касне. Једна од озбиљних раних компликација грипа је упала плућа, 
а касне компликације могу бити срчана слабост, аритмије као и неуролош-
ки проблеми.

Једини природни извор инфекције је човек. Као капљична инфек-
ција, грип се брзо преноси и експлозивно шири међу људима. Заражена 
особа, говором, кашљем или кијањем избацује инфективни секрет кроз нос 
и уста распршен у капљице различите величине. Преноси се и индиректно, 
преко руку или када се капљице из секрета носа и грла нађу на предмети-
ма које свакодневно користимо.

Инкубација грипа (раздобље од инфекције до појаве првих симпто-
ма) износи један дан, а највише три дана. Грип лако добија размере епи-
демије, па чак и пандемије. Због тога га често називају „једина неукроћена 
пошаст из прошлости“.

У случају појаве горе наведених симптома, неопходно је обратити 
се изабраном лекару а по потреби и упуту изабраног лекара, често је по-

требно (у случају компликација), обратити се и специјалисти за ухо, грло 
и нос (ОРЛ), пулмологу и инфектологу, али и обавити додатне лаборато-
ријске анализе.

Како да се заштитимо?
•	 Редовно перите руке текућом водом и сапуном.
•	 Покријте уста и нос марамицом када кијате и кашљете.
•	 Одмах баците употребљену марамицу у канту за отпатке.
•	 Уколико немате марамицу покријте нос и уста надлактицом, а ако 

кинете у длан одмах оперите руке.
•	 Избегавајте руковање, грљење и љубљење ако кијате и кашљете.
•	 Обавезно посетите лекара и останите код куће све док се потпуно 

не опоравите.
Ево и савета како да природним методама побољшате имунитет 

да бисте остали здрави или се лакше изборили са вирусом:
•	 Употреба разноврсног и разнобојног воћа и поврћа омогућиће 

вам да унесете довољно антиоксиданата кроз исхрану. Витамини А, 
Ц, Д, цинк, селенијум и биофлавоноиди који су нарочито важни за 
имунитет, налазе се у зеленом поврћу и воћу јарких боја.

•	 „Спавање је златна прилика да се тело одмори и опорави, а 
недостатак сна ослабљује имуни систем. “Дакле, спавајте најмање 
седам сати.

•	 Вежбајте. Вежбање је добро јер, поред осталих добробити које пружа 
нашем организму, јача и имуни систем тако што се током вежбања 
ослобађају штетне материје а тиме и подстиче детоксикација тела 
кроз плућа и кожу знојењем.

•	 Уносите витамин Д јер су резултати многобројних студија показали 
да је недостатак овог витамина у хладним и тмурним данима, један 
од разлога што су баш јесен и зима сезона када има више прехлада 
и вируса.

•	 Уносите пробиотике. Стручњаци црева називају „другим имуним 
системом“ јер се у имуном систему црева налази око 70-80% имуних 
ћелија и то је „прва линија одбране“ против вируса и бактерија. 
Подсећамо да је природни пробиотик кисео купус и доступан је 
свима.

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

КАКО СЕ ЗАШТИТИ ОД СЕЗОНСКОГ 
ГРИПА (ИНФЛУЕНЦЕ)

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР


