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велики инвестициони циклус и набавку рударске опреме и механизације. 
Председник општине Драган Поповић је додао значај успешног рада руд-
ника за функционисање локалне заједнице, будући да половину општин-
ског буџета пуни Рудник бакра Мајданпек, односно, ZiJin Bor Copper DOO за-
хваљујући којем ће рудник наставити да ради успешно и запошљава људе. 
Нагласио је да ова компанија све обавезе према локалној самоуправи из-
мирује у пуном износу и без закашњења, а све који критикују позвао да то 
чине само када за то имају аргументе.

Дневним редом било је предвиђено, а одборници су се позитивно 
изјаснили о изменама и допунама Статута Предшколске установе “Марија 
Мунћан”, о Елаборату о основном и предшколском образовању и васпи-
тању на територији општине Мајданпек за период до 2024.године, те мре-
жи јавних основних школа и предшколских установа, али и изменама и до-
пунама Пословника СО Мајданпек и кадровским питањима.

Због истека мандата претходном, нове чланове добили су Школ-
ски одбор Техничке школе, Управни одбор Предшколске установе “Марија 
Мунћан”, Скупштина друштва “Бизнис инкубатор доо Мајданпек”, Управ-
ни и Надзорни одбор Центра за културу и образовање Доњи Милановац, 
Управни и Надзорни одбор Народне библиотеке Мајданпек, за вд дирек-
тора Бизнис инкубатора именован је Славко Илић, за новог председника 
Надзорног одбора ЈКП “Водовод” Војче Пауновић. И.Ћ.

ДРуШТВО
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ДАТА САглАСНОСТ
Одборници СО о отпису дуга РТБ Бор група - Рудник бакра Мајданпек ДОО

СРЕЂИВАЊЕ 
ФАКТИЧКОг СТАЊА

ОДРжАН САВЕТ ОКРугА

Прва фаза комасације у Сокобањи

Састанку присуствовали сви председници 
локалних самоуправа

МАЈДАНПЕК- На заседању одржаном првог дана фебруара, општин-
ски парламент у Мајданпеку дао је сагласност за отпис дуга по основу 
уступљених прихода РТБ Бор група - Рудник бакра Мајданпек ДОО у из-
носу од 328,4 милиона динара. То питање се пред одборницима нашло на 
захтев Министарства финансија, односно, Пореске управе и формалне је 
природе, како су објаснили из Одељења за финансије, буџет и трезор, јер 
је одлука усвојена раније, а УППР реализован.

Одлука за давање сагласности је, како је наведено, у складу са 
Закључком Владе Републике Србије од 13. јуна 2016. године којим се субјек-
тима приватизације РТБ Бор група – РБМ ДОО даје сагласност за отпис 90 
одсто дуга по основу уступљених прихода сагласно са усвојеним УППР-ом 
РТБ Бор група – РБМ ДОО, са стањем на дан 31.03.2016.године.

Приликом утврђивања дневног реда, а и током расправе, одбор-
ници опозиције тражили су да се ова тачка “повуче”, са дневног реда, тра-
жећи да се по истом мерилу дуговања отпишу и другим привредницима, 
па и грађанима, за откуп станова. Бранислав Томић је истакао да је УППР 
омогућио да рудник и његових више од хиљаду радника наставе да раде 
и имају перспективу са стратешким партнером ZiJin који је већ покренуо 

СОКОБАЊА - У просторијама основне школе у Белом Потоку почело 
је сређивање фактичког стања за део катастарске општине Бели Поток. То 
подразумева да ће учесници комасације да се изјашњавају да ли се стање 
из катастра слаже са стањем на терену када су у питању власништва парце-
ла. У току уврђивања фактичког стања учесници комасације могу да сређују 
имовинско-правне односе који су нерешени. Моћи ће да врше спровођење 
уговора који су закључени писмено али нису оверени, затим усмене угово-
ре о купопродаји где је извршена купопродаја.

-Овај процес је вишеструко користан за учеснике комсације. Пре све-
га, због саме комасације где ће власници парцела на комасационом под-
ручју након завршетка целог процеса добити, крупнију парцелу, у случају 
да су имали неколико ситнијих, правилног облика и са приступним путем. 
Такође, током ове фазе моћи да се реше имовинско-правни односи пот-
пуно бесплатно без плаћања било каквих такси и плаћања трошкове ове-
ре уговора- каже Мирослава Опачић, председник комисије за комасацију 
у Сокобањи. 

Рок за завршетак ове фазе је три месеца. 
Живота Живановић из Белог Потока, један од власника парцела у ко-

масационом подручју каже да је комасација позитивна ствар и да је штета 
што то није раније урађено. 

-Уређење земљишта много значи, ја сам имао прилике да радим на 
комасираном подручју и могу да кажем да је много лакше и јефтиније ра-
дити на таквим парцелама. Нема трња, нема додатног задржавања у вре-
ме орања, сетве , сређивања земљишта а самим тим су и трошкови знатно 
мањи- каже Живановић.

Простор који ће бити обухваћен комасацијом је потез од Сокобање 
до Бованског језера у површини од 956 хектара и обухвата делове седам 
катастарских општина. У питању је подручје са најплоднијом земљом на те-
риторији општине Сокобања које је добрим делом поплављено у перио-
ду године када има више падавина и као такво је неупотребљиво. Циљ ове 
комасације је решење ових проблема кроз уређење корита реке „Мора-
вице”, формирање система за наводњавање и одводњавање као и форми-
рање облика и укрупњавање парцела. М.Б.

БОР - У седишту Борског управног округа, одржана је редовна сед-
ница Савет округа. Присуствовали су сви председници локалних самоупра-
ва, чланови градског и општинског већа Бора и Неготина, начелница школ-
ске управе за Борски и Зајечарски управни округ, координатори директора 
основних и средњих школа Бора и Мајданпека. Једна од тачака дневног 
реда, била је и Мрежа школа на територији Борског управног округа. После 
излагања градночелника града Бора и председника општина Мајданпек, 
Кладово и Неготин, и начелнице школске управе, донешен је закључак да 
Мрежа школа на териоторији Борског управног округа буде непроменње-
на у наредном периоду од четри године, а ако буде било каквих захтева од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министар-
ства државне управе и локалних самоуправа, предложене су алтернати-
ве и реорганизација школа посебно за сваку локалну самоуправу. Битно је 
нагласити да су сви председници локалних самоуправа били једногласни 
у доношењу закључка уз подршку начелнице школске управе и начелни-
ка Борског управног округа.

 Текст и фото: borski.okrug.gov.rs
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зА зАПОШЉАВАЊЕ СЕДАМ МИлИОНА ДИНАРА

Представљен јавни конкурс за пројекте

у буџету општине Кладово више новца за решавање статуса незапослених

ДРуШТВО

БОР  - У Градској управи у Бору одржана је презентација јавног 
конкурса за доделу субвенција и трансфера за финансирање проје-
ката туризма у 2019. години на којој су представницима општина, 
градова и туристичких организација представљени услови конкур-
са и могућности за финансирање пројеката.

-Реч је о уобичајеном конкурсу Министарства трговине, туриз-
ма и телекомуникације, који већ годинама траје. Нажалост, источна 
Србија нема много пројеката са којима конкурише, осим Сокобање 
која има приоритетне туристичке пројекте увек на нивоу државе. 
Радили су летњу позрницу у задње две године. Остале локалне са-
моправе немају тако значајне пројекте којима конкуришу а прошле 
годие је било расположиво преко 600 милиона динара. Наша жеља 
је да представимо нашим локалним самоуправама кроз један ова-
кав скуп и презентацију основе конкурса, зашта је новац намењен, 
на који начин треба да се конкурише и шта све треба припремити 
од документације да би се сматрало да је пријава исправна – казао 
је Зоран Миловановић, пројект менаџер из РАРИС-а.

Он је нагласио да се конкурс састоји из два дела и то за софт 
пројекте и за развој туристичке инфраструктуре.

– Када је реч о софт пројектима они се односе на промоцију 
туристичких дестинација и туристичког производа и на едукације 
везане за туризам, а други део који се односи на развој туристичке 
инфраструктуре, ту спада припрема пројектно техничке документа-
ције, реконструкција и уређење излетишта, туристичких места за од-
мор, и надам се да ће наше општине своје пројектне идеје успети да 
предоче и конкуришу на конкурсу за 2019. годину. За софт пројек-
те, односно промоцију и едукацију учешће локалних самоуправа, 
односно онога ко конкурише је до 50 одсто, док за инфрструктур-
не пројекте може да се добије и 100 одсто бесповратних средстава. 
Конкурс за софт пројекте је отворен до 31. марта а за инфраструк-
туру до 01. октобра а конкурс заправо траје док се не потроши но-
вац. Услови су да пројекат мора да буде усклађен са стратегијом раз-
воја туризма републике Србије са локалном стратегијом развоја, да 
представља значајну новину и да доприноси развоју туризма на ло-
калу. За регионалне пројекте увек може да се конкурише ако се нађе 
заједнички интерес и да такав регионални пројекат постоји – додао 
је Миловановић.

Представници Министарства трговине, туризма и телекому-
никације нагласили су да се подстицајна средства дају за изградњу 
туристичке инфраструктуре и супра структуре, али и за едукацију, 
манифестације, промоције. Наглашено је да су у оптицају и субвен-
ционисани кредити за унапређење туристичке понуде а од 2015. и 
ваучери за унапређење домаћег туризма, као и унапређење тури-
стичког промета страних туриста, што није сасвим заживело али је 
наглашено да се ради на томе.

– Мислим да је јако важно да стратегија развоја туризма буде 
водич при одлучивању, као и да они пројекти чије је финансирање 
започето претходних година треба да имају приоритет, да не остају 
незавршени послови како не би имали ситуацију као што је то био 
случај са пројектом објекта на Црном врху код Бора. Један од важ-
них критеријума би требао да буде и повећање броја ноћења. Ако 
имамо општине у којима се повећање броја ноћења из године у го-
дину удвостручује треба јој посветити више пажње. И на крају ис-
пуњење уговорних обавеза, односно треба да се обрати пажња на 
то како се неко показао у претходном периоду - рекао је Милан Ђо-
кић, председник општине Књажевац.

Представници града Зајечара су нагласили да се планира ре-
ализација великог пројекта који се односи на зграду музеја рокен-
рола и бунгаловског насеља.

– У фази смо добијања грађевинских дозвола. Зграда музеја 
рокенрола је предвиђена као један мултифункционални простор 
јер не желимо да то буде отворено само десетак дана када се одржа-
ва Гитаријада већ ће бити намењена разним изложбама и публика-
цијама. Друга фаза се односи на изградњу бунгаловског насеља где 
ће бити смештени учесници Гитаријаде. Инвестициона вредност је 
нешто више од 120 милиона динара, а друга фаза је упола мање и 
мислимо да је Зајечар препознатљив и да би такав један објекат био 
од великог значаја за град. Ове годинe се одржава 53. Зајечарска ги-
таријада – рекли су представници града Зајечара.

Презентација је одржана пред 30-ак представника општина, 
градова и туристичких организација источне Србије. Организатори 
презентације су РАРИС – Регионална агенција за развој источне Ср-
бије и Министарство трговине, туризма и телекомуникација – сек-
тор за туризам уз подршку града Бора. Д.К.

КлАДОВО - У буџету општине Кладово за 2019. годину за два про-
грама мера активне политике запошљавања опредељено је седам мили-
она динара. Програм Стручна пракса за стручно оспособљавање младих, 
за самосталан рад у струци без заснивања радног односа биће финанси-
ран са два милиона динара, док је у оквиру програма запошљавања неза-
послених лица из категорије теже запошљивих, која су старија од 50 годи-
на опредељено додатних пет милиона динара. 

За ту намену издвојено је више новца него претходне године. У 2018. 
години Локални савет за запошљавање уз техничку подршку Филијале На-
ционалне службе за запошљавање Бор кроз те мере активне политике 
запошљавања обезбедио је радно ангажовање за 33 лица са евиденције 
Испоставе у Кладову код 25 послодаваца.

 М.Р.



БРОЈ 3284 ДРуШТВО

НОВА ОПРЕМА, САНИТЕТИ, АПОТЕКА
здравство у средишту пажње општинске власти

МАЈДАНПЕК- У складу са најавама општинске власти, да ће области здрав-
ства поклонити потребну пажњу, а грађанима обезбедити квалитетну примарну 
здравствену заштиру, у последњих 10-так дана у Мајданпеку се бележи низ догађаја 
који говоре да се на том плану најозбиљније ради.

Настављајући опремање здравствених услуга у складу са одлуком и сред-
ствима опредељеним по другом прошлогодишњем ребалансу, лабораторија Дома 
здравља “Др Верољуб Цакић” добила је још пар изузетно вредних апарата, за-
хваљујући којима ће анализе које су до сада рађене само у великим здравственим 
установама моћи да се обављају и у Мајданпеку. При том, у складу са опредељењем 
о приступачности примарне здравствене заштите, нешто опреме набављено је и 
за амбуланте у Јасикову и Рудној Глави, те Здравствену станицу у Доњем Миланов-
цу. У понедељак је обављена примопредаја биохемијског анализатора и имуно хе-
мијског апарата, нових микроскопа, спектрофотометра и центрифуга укупне вред-
ности 11 милиона динара.

-Пацијенти ће ускоро, по добијању неопходних атеста и других формалности 
у овој лабораторији моћи да ураде тумор маркере, хормонске статусе и прегледе 
на постојање вируса у крви- истакла је др Љиљана Јовановић, начелница лабора-
торије презадовољна чињеницома да ће анализе радити у условима карактери-
стичним за велике клиничке лабораторије.

Драган Поповић, председник Општине Мајданпек нагласио је да локална са-

моуправа настоји да испуни дата обећања.
-Квалитетну здравствену заштиту покушавамо да учинимо доступном сва-

ком нашем грађанину- рекао је Поповић додавши да се тако даје допринос циље-
вима који су у овој области зацртани као део државне политике.

Директор Дома здравља “Др Верољуб Цакић”, др Драган Фудуловић је за-
хваљујући на улагањима локалној самоуправи истакао да су она савршено циља-
на, јер је први задатак домова 
здравља превентива која под-
разумева рану дијагностику 
и брзи транспорт пацијената. 
С тим у вези драгоцена је по-
моћ у санитетским возилима, 
јер током прошле године ре-
ализовано је чак 2278 налога 
за санитетски превоз од чега 
је трећина била дужа од 150 
километара, а најчешће, више 
од 200 случајева за Бор и Бео-
град, а потом Кладово и нешто 
мање за Ниш, Зајечар и Соко-
бању. Једно теренско возило је 
обезбеђено и стигло је за руд-
ноглавску амбуланту, санитет-
ско за Доњи Милановац, а за 
највише две недеље стићи ће 
санитет за Мајданпек. Очекује се да се потом набави и возило за Јасиково, те те-
ренско возило за Доњи Милановац.

-И на овај начин, подједнако бринемо о свим грађанима општине, јер опрему 
распоређујемо свим установама- каже Никола Наумовић, председник СО Мајданпек 
од кога смо сазнали да се припрема проширење амбуланте у Рудној глави.

Пре 10 дана у Мајданпеку је, у простору некадашње отворена још једна апо-
тека. Фармацеути који су радили у Апотекарској установи Бор у њој су добили за-
послење, а грађани прилику да у још једној установи дођу до неопходних лекова.

На отварању, председник општине Драган Поповић је рекао да је решен и 
проблем у раду испоставе РФЗО у Мајданпеку. Због боловања запослене раднице, 
две недеље односно, до пријема, запослења новог лица, корисници су били при-
нуђени да на лекарску комисију путују до више од 50 километара удаљеног Доњег 
Милановца. И.Ћ.
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БОР РАзВИЈА САРАДЊу СА 
АМБАСАДОМ ПОЉСКЕ

НОВИ СТАНОВИ 
зА ИзБЕглИЦЕ

КЊАжЕВАЦ БРИНЕ 
О МлАДИМА завршена градња зграде у кладовском насељу “Песак”

Од фебруара већи износ новчане помоћи 
за ученике и студенте

град бакра посетио Pawel Sokolowski, шеф конзуларног одељења Републике Пољске у амбасади у Београду

БОР - Град Бор ће у наредном периоду започети сарадњу са 
амбасадом Пољске у Београду у области рударства, економије, исто-
ријског наслеђа и неговања традиције и културе, договорено је на 
састанку одржаном у сали борске градске Скупштине коме је између 
осталих присуствовао Pawel Sokolowski, шеф конзуларног одељења 
Републике Пољске у амбасади у Београду.

- Драго ми је да можемо отпочети сарадњу амбасаде Пољске са 
градом Бором. Као што се у Бору развија рударство и у Пољској има-
мо пуно рудника и рудара и то је држава која пуно пажње посвећује, 
управо, рударству. С обзиром на то имамо пуно прилика и околности 
које указују на успешну сарадњу у будућности. Такође нас повезује и 
историја и хтели бисмо да подсетимо на великог хероја Пољске капе-
тана Неша, чије дело би остало упамћено ако је могуће постављање 
спомен плоче или споменика, што би свакако још више унапредило 
сарадњу Пољске и Србије – казао је Pawel Sokolowski, шеф конзулар-
ног одељења Републике Пољске у амбасади у Београду.

Градоначелник града Бора Александар Миликић изразио је 

КЊАжЕВАЦ - Новчана помоћ, коју општина Књажевац сваке 
године обезбеђује за талентоване младе људе, од фебруара ће бити 
повећана за 30 одсто, најавио је у понедељак приликом потписи-
вања уговора са тридесет петоро ученика и студената, председник 
Општине Милан Ђокић.

Новчану помоћ општине Књажевац у овој школској години до-
бијаће будући фармацеути, психолози, лекари, ИТ стручњаци, архи-
текте, социјални радници, професори, историчари уметности, еконо-
мисти. Све њих, жеља за знањем и квалитетним образовањем одвела 
је у велике градове, али своју будућност, ако је судити по ономе што 
кажу Мара Милкић, студент историје уметности и Јована Јовановић, 
која студира економију, виде у Књажевцу.

-Ситуација у буџету општине Књажевац је таква да од фебру-
ара можемо да стипендије увећамо за 30 одсто. На тај начин, жели-
мо да пошаљемо поруку да општина Књажевац мисли о својим мла-
дим људима. Можда смо као општина сиромашни у много ћему, али 
у паметни, у младој, квалитетној и образованој деци, можемо да па-
рирамо и много већим градовима и општинама – казао је Ђокић.

Како би младим људима помогла да се што лакше упишу на 
жељене високошколске установе и у средње школе, општина Кња-
жевац наставиће са организацијом бесплатне припремне наставе, 
додао је први човек Књажевца.

-Искористио бих прилику да обавестим родитеље да иници-
рају своју децу која завршавају осме разреде да када буде кренула 
припремна настава, да на ту наставу и долазе, јер је потпуно бес-
платна и врло квалитетна. Брине нас што се мали број ђака одазива, 
а после резултати на пријемном испиту буду лошији – додаје Ђокић.

Ове године, уговоре о новчаној помоћи општина Књажевац 
потписала је са тридесет петоро студнета и ученика.

Љ.П.

КлАДОВО - Представници извођача радова “Кеј” из Ваљева 
предали су општини Кладово у власништво зграду у којој је десет 
станова за избегла лица. Реч је о објекту бруто површине 660 ква-
драта који је у оквиру реализације Регионалног програма стамбе-
ног збрињавања саграђен у улици Вељка Влаховића у кладовском 
насељу Песак.

- Циљ реализације тог пројекта је да у општини Кладово више 
не буде оних који имају статус избеглица из деведесетих година. Тај 
проблем је решен уз подршку Владе Републике Србије, ЕУ и локал-
не самоуправе, јер ће станари у десет стамбених јединица добити 
трајан смештај - казао је Саша Николић, председник општине Кла-
дово.

Како се планира до краја фебруара закупцима станова, од јед-
нособних до четворособних, биће уручени кључеви стамбених једи-
ница, а они ће после шест месеци моћи да се укључе у фазу откупа. 
Вредност радова је 350.000 евра, а новац је обезбеђен у оквиру спро-
вођења 5.потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања 
избеглих лица, заједничког вишегодишњег програма Републике Ср-
бије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, који се 
реализује у 27 јединица локане самоуправе, а њиме је предвиђено 
да укупно буде изграђено 1.267 станова, У оквиру тог програма зи-
дају се зграде у Неготину и у Бору. М.Р.

очекивања да ће се сарадња Бора и Пољске нарочито у области ру-
дарства у будућности успешно развијати.

- Бор је град у коме живи 27 нација, између осталих и Пољака, 
окупљаних око једне велике идеје а то је како да заједно напредују 
и живе у слози и оставе својим поколењима и генерацијама које до-
лазе лепше место за живот. Ово је добра прилика да се сетимо исто-
рије која нас повезује и причамо о будућој сарадњи. Бор је место у 
коме ће се у наредних пар година озбиљно развијати рударство, тако 
да има пуно могућнсоти за отаврање сарадње у области економије, 
историјског наслеђа и неговања традиције и културе – казао је Ми-
ликић. Д.К.
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ОСНАжИВАЊЕ жЕНА у ПРЕДузЕТНИШТВу
ВЕСТИ / ОглАС

ТРАКТОРИ “СОлИС” 
СКлАПАЋЕ СЕ у БОЉЕВЦу

Пројекат финансира Амбасада Аустралије

Индијска компанија „Соналика“ у стратешком парнерству са 
ФПМ “Агромеханика”

БОР - Представници Удружења професора Техничког факулте-
та у Бору “УНИМ - Удружење наставника инжењерског менаџмента” 
представили су недавно у сали градске Скупштине пројекат “Поwер” 
који реализују а који финансира амбасада Аустралије.

 Реч је о пројекту који се односи на оснаживање жена за по-
кретање сопственог бизниса.

- Пројекат је партнерски подржан од стране града Бора. Циљ 
пројекта оснаживање жена у предузетништву и њихово активно 
укључивање у локалну заједницу како би оснажиле себе, своје по-
родице али и регион у коме ће пословати. Пројектом је предвиђе-
но обучавање жена у оквиру два циклуса и то први који се одвија 
од 25. фебруара до 01. марта а други од 25 до 29 марта. Амбасадор-
ка Аустралије која ће посетити Бор 26. фебруара биће присутна на 
једној од обука, посетиће градску управу и подржаће жене у покре-
тању сопственог бизниса. Предвиђени резултати пројекта се односе 
на учешће што већег броја жена у оквиру радионица, као и на пре-
давању које ће бити одржано крајем маја у оквиру интернационал-
не мајске конференције о стратегијском менаџменту на којима ће се 

БОЉЕВАЦ - У бољевачкој Фабрици пољопривредних машина (ФПМ) 
„Агромеханика“, склапаће се трактори марке „Солис“, индијске компаније 
„Соналика“, стратешког партнера бољевачке фирме која је у Бољевцу пред-
ставила три нова трактора те марке. 

Од 2012. године када је потписан уговор о стратешком партнерству 
ФПМ са индијском компанијом, у бољевачкој фабрици се годишње произ-
води око 300 трактора.

-Нови трактори задовољавају строге критеријуме ИПАРД програма 
Европске уније, због чега ће се ова фабрика наћи међу најзначајнијим про-
извођачима трактора на старом континенту. Желимо да унапредимо произ-
водњу и да овде у наредних неколико година производњу увећамо на 700 
трактора , као и да оспособимо линију за производњу око 30 одсто делова 
– казао је Ајаy Кумар, директор продаје ’’Соналике’’ за Европу која годишње 
производи око 100 хиљада трактора од чега је највећи део намењен извозу.

Он је нагласио да ’’Соналика’’, која је највећи извозник трактора у 
Индији тренутно има око 5000 запослених и више од 300 дистрибутивних 
центара у Европи.

Бранислав Рајић, директор ФПМ, изјавио је да ова компанија тежи 
ка унапређењу производње а заједно са “Соналиком” циљ је да заокруже 
производњу трактора имајући у виду да у Бољевцу сами праве све врсте 
машина за пољопривреду. 

-Желимо да повећамо извоз за 10 одсто а он је тренутно 65 процена-
та. Непрестано пратимо развој нове технологије. Потражујемо радну снагу 
и имамо потписан уговор о дуалном образовању са бољевачком Технич-
ком школом. На годишњем нивоу недостаје нам око 20 радника у произ-
водњи И са ширењем производње очекује се И упошљавање нове радне 
снаге – казао је Рајић.

Компанија ФПМ “Агромеханика” једна је од највећих произвођача 
пољопривредних машина у југоисточној Европи.

 Д.К.

дискутовати о разлозима пропадања малих и средњих предузећа и 
покретању споственог бизниса од стране жена. Оне ће моћи да чују 
примере добре праксе из Србије и Европе, а најзначајанији резултат 
овог пројекта се односи на што већи број незапослених жена које ће 
се одазвати овом позиву за доделу субвенција за самозапошљавање 
– казала је Исидора Милошевић, координатор пројекта „Поwер“ . 

Градоначелник града Бора Александар Миликић нагласио је 
да ће локална самоуправа увек подржати овакве и сличне пројекте 
које имају за циљ развој предузетништва.

-Кроз рад оваквих удружења, која веома позитивно афирмишу 
пре свега жену као носиоца друштва али исто тако и предузетништво 
као стуб привредног развоја једног друштва, увек ћемо подржати 
и сличне пројектне активности. Аустралијска амбасада је подржала 
овај пројекат и мислимо да је веома значајно оно што ће бити урађе-
но предвиђеним активностима – казао је Миликић.

Како је објаснила Милица Величковић, представник удружења 
УНИМ је добровољно, нестраначко и непрофитно удружење које 
окупља наставнике инежењерског менаџмента.

-Удружење је реистровано је 2014 године и сви чланови имају 
велико искуство у реализацији пројеката . Циљеви удружења су ве-
зани за област менаџмента , управљање људским ресурсима, енер-
гетску ефикасност, предузетништво и одрживи развој – казала је Ве-
личковићева.

Вредност пројекта је 8600 аустралијских долара.
 Д.К.



БРОЈ 328 7

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОгРАМ 
ЕКОлОШКИХ ДАНА БОРА

„ФРЕНКИ И ЏОНИ“ у КлАДОВу
унапређење традиционалног комплексног програма 

еколошке едукације
Одржана представа у градском Дому културе

ВЕСТИ / ОглАСИ

КлАДОВО - Позоришна публика у Кладову дуготрајним аплаузом са сце-
не градског Дома културе испратила је Слободу Мићаловић и Игора Ђорђевића 
глумце београдског Народног позоришта, актере представе “Френки и Џони”. Реч 
је о дуодрами која је урађена по мотивима истоименог култног филма Герија Мар-
шала у којем играју Мишел Фајфер и Ал Паћино. Радња се за разлику од филма де-
шава током једне ноћи, у којој усамљену и неповерљиву конобарицу покушава да 
освоји средовечни конобар, бивши затвореник.

-То је прича о двоје аутсајдера, у средњим годинама, који су емотивно 
оштећени и покушавају да се ослободе предрасуда, да врате наду да љубав може 
да се догоди у било којим годинама. Живимо у таквом друштву да ако нисте уради-
ли нешто до 35 у смислу удали се, имате децу, али и стални посао, онда вама неш-
то недостаје. Тако се бар друштво понаша према вама. А ми се у представи бавимо 
тиме да живот уме да буде суров према неким људима. Ми покушавамо да укаже-
мо на проблем самоће који, сигурна сам, сви ми негде проживљавамо – казала је 
Слобода Мићаловић која глуми Френки у представи.

Прича је животна, обична, она с којом свако може да се идентификује. Да се 
не завршава све у четрдесетим годинама, лепа је порука. Као у партији шаха двоје 
интелигентних, атрактивних и емотивно повређених људи гледаоце освајају идејом 
да и „аутсајдери“ могу једноставно упловити у луку љубави.

- Публика препознаје ситуације које ми играмо, представа носи супер по-
руку - да за праву љубав никада није касно. Закасне људи који је препознају или је 
пропусте. У представи Џони каже: Никада не бираш љубав-она бира тебе- истакао 
је Игор Ђорђевић, који глуми Џонија у представи.

Френки и Џони за собом имају пун гепек фрустрација, али се упркос томе 
спајају и почињу живот из почетка. То је прича о двоје људи који нас уверавају да 
свет препун престрашених људи може спасити само љубав. Да ли смо сами способ-
ни да волимо и после 35 године одговоре даје представа која је рађена по тексту 
драмског писца Теренса Мекнелија, а Кладовљанима је подарио Центар за културу.

М.Р.

БОР - У Дому омладине у Бору представљен је програм Еколошки дани Бора 
за ову годину. По речима Драгана Ранђеловића, испред Друштва младих истражи-
вача циљ је да се одржи континуитет Еколошких дана Бора који се обележавају од 
2003. године.

-Циљ нам је да програм проширимо на теме актуелне у домену животне сре-
дине и да иновирамо начине на који реализујемо Еколошке дане Бора, пре свега се 
то односи на укључивање што већег броја младих. Желимо да дамо и допринос рас-
прави о медијској стратегији Србије , да креирамо еколошке теме и догађаје који 
ће користити медијима да и они више пажње у извештавању посвете овој пробле-
матици –казао је Ранђеловић.

Он је нагласио да ће поред Друштва младих истраживача и Канцеларије за 
животну средину од ове године у групи младих организатора биће и Канцеларија 
за младе. 

-Обележићемо и Дане енергетске ефикасности, вода, шума, метерологије, 
уносимо и нове области а то су климатске промене а имаћемо и нов програм а 
то је недеља рециклаже , као и година периодног система елемената. Желимо да 
пажњу посветимо и тој теми јер без хемије као науке нема екологије и зато жели-
мо да је афирмишемо. Ту су и Дани еколошких покрета, волонтера и други – до-
даје Ранђеловић.

Анита Демири из борске Алтернативе младих истиче да је циљ овог удру-
жења да окупи што већи број омладине.

- Од пре неколико месеци организован је и тим еколога, и сви смо са Фа-
култета са смера заштите животне средине. Желимо да пробудимо свест младих од 
основаца до студената, да наставимо акцију црновршке пруге– казала је Демири.

 Д.К.



БРОЈ 3288

ОБЕлЕжЕН НАЦИОНАлНИ ДАН БЕз 
ДуВАНСКОг ДИМА - 31. ЈАНуАР 2019.

ОБОлЕлО 120 ЉуДИ у БОРу ОД гРИПА

зАВОД зА ЈАВНО зДРАВЉЕ „ТИМОК” зАЈЕЧАР / зДРАВСТВО

У Србији се 31. јануара сваке године обележава Национални дан без дуван-
ског дима. Активности које се реализују у оквиру обележавања Националног дана 
без дуванског дима увек изнова упозоравају јавност на штетне ефекте излагања ду-
ванском диму, посебно по здравље деце и младих. Деца изложена дуванском диму 
чешће оболевају од акутних и хроничних упала доњих респираторних путева, ин-
фекција средњег уха и имају чешће астматичне нападе који су јачег интензитета. Из-
ложеност дуванском диму представља професионални ризик за угоститељске рад-
нике коме су они изложени у радном времену, те је и њима потребно обезбедити 
здраву и безбедну радну средину.

У организацији ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар-Одсека за промоцију здравља, 
Превентивног центра-Дома здравља Зајечар и Црвеног крста обележен је 
Национални дан без дуванског дима 31. јануар 2019. године под слоганом 
‘’заштитимо се од дувана’’ централном манифестацијом на градском тргу. Том 
приликом су грађани могли да добију савете о штетности дувана и дуванског 
дима. Манифестација је подразумевала замену цигарете за јабуку и подељен је 
здравствено-едукативан материјал (агитке, брошуре, постери). Манифестацију су 
пратиле ТВ екипе локалних мас медија Зајечар online, Ф-канал Зајечар, ТимокPress, 
дневни лист Тимок уз емитовање Тв прилога и радио емисија. Истог дана одржана 
су и гостовања на радију и телевизији Бор.

Током месеца јануара подељен је здравствено едукативни материјал, агитке 
и постери у основним и средњим школама на подручју Зајечарског и Борског окру-
га и одржана су предавања на тему о штетности дуванског дима.

Такође, грађани су обавештени да Саветовалиште за одвикавање од пушења 
у Заводу за јавно здравље “Тимок” ради понедељком, средом и петком од 8 до 12 
часова. Заинтересовани грађани се могу јавити сваког радног дана на број телефо-
на 019/422-477 локал 124.

Основна делатност саветовалишта за одвикавање од пушења је стручна по-
моћ особама при остављању пушења. Активности саветовалишта за одвикавање 
од пушења дувана су превентивног и едукативног карактера о штетностима дува-
на и стручна подршка у остављању дувана (тест никотинске зависности, савети, 
разговор и подршка).

Циљеви саветовалишта су:
- смањење броја пушача
- едукација о здравим стиловима живота (предавања, трибине и уче-

ствовање у обележавању Националног и Светског дана борбе против 
пушења).

Основна идеја овог метода је остављање дувана и увођење здравих нави-
ка живота.

Рад саветовалишта одвија се кроз:
- индивидуални рад
- групни рад (предавања, радионице и трибине по школама као и пето-

дневни план одвикавања од пушења).
Било да сте неми посматрач, пушач или непушач - за чија се права борите? 

Оних што се боре за вадух или оних што се боре за дим цигарете?
Одсек за промоцију здравља

ззЈз ‘’Тимок’’ зајечар 

БОР - Од вируса грипа типа А све је више оболелих у Србији, а у Бору је обо-
лело 120 особа , потврдила је недавно др Јаворка Станкулић, руководилац Центра 
за превентивну здравствену заштиту борског Дома здравља. Она истиче да је најви-
ше оболелих између 30 и 59 година али има и доста оболеле деце најнижих узраста. 

- На основу клиничке слике има 120 оболелих. Сигурно је да има много више 
оболелих, који се или нису јавили или су под другом шифром због вероватно ком-
пликација које су у међувремену наступиле и због дате терапије – казала је др Стан-
кулић.

Симптоми су: висока температура 39 и већа, бол у мишићима, руку и ногу, 
малаксалост, слабост, клонулост, губитак апетита, главобоља нарочито при погле-
ду у страну , кашаљ сув или са секретом, гушобоља, а може се јавити и бол у грлу.

- Једина сигурна заштита је вакцина. Никад нија касно да се вакцина прими, 

али да би она била делотворна треба је примити у октобру или новембру када има 
времена да се створи довољна количина антитела која може да одбрани организам 
јер је потребно две до три недеље да се имуни систем стабилизује. Људи сада кад 
чују да има велики број оболе-
лих , да је овај тип јако агреси-
ван, да су симптоми мало тежи 
него иначе и да иду често са 
компликацијама, долазе и тра-
же да се вакцинишу, а вакцине 
више немамо-додаје наша са-
говорница.

Од почетка сезоне вак-
цину је примило 2500 особа а 
толико је доза и пристигло у 
борском Дому здравља.

-У оваквим случајевима 
треба узимати симптоматску 
терапију за снижавање тем-
пературе, против главобоље, 
кашља, појачан витамински 
унос, исхрану појачати свежим воћем и поврћем и користити обиље витамина којег 
има у нашој зимници. Посебно је важно мировање ако се примете симптоми, на шта 
често многи заборављају. Ово је болест која вас одједном баца у кревет. Не треба 
заборавити да вакцина не штити 100 посто, као ниједан лек, али ако се деси да се 
особа која је примила вакцину разболи поднеће то много лакше, трајаће краће и 
проћи без компликација – казала је др Станкулић. 

У Општој болници у Бору су биле забрањене посете због све већег броја обо-
лелих од грипа и могућег ширења респираторних инфекција.

 Д.К.

Једина сигурна заштита је вакцина


