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УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ЗА 2018 ГОДИНУ

Одржана седница Градског већа града Бора

СУФИЦИТ 60 
МИЛИОНА ДИНАРА

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

Одржана седница Општинског већа у Кладову

Одржана 93. седница Градског већа у Зајечару

БОР - Градско веће града Бора усвојило је на данашњој седници предлог 
одлуке о завршном рачуну буџета града за 2018. годину, као и предлоге одлука о 
накнадама за коришћење јавних путева на територији града и о накнадама за ко-
ришћење јавних површина.

-У 2018. години остварени су укупни приходи од 2,3 милијарде динара, а 
укупни расходи нешто више од две милијарде динара, тако да је остварена разли-
ка између укупних прихода и примања и расхода око 235 милиона динара. Оства-
рен је суфицит у износу од око 349 милиона динара. Прошле године је исплаћена 
задња рата кредита из 2011. године који је ишао преко Фонда за развој, и у 2018. 
Години трошена је буџетска резерва у износу од 101 милион и 278 хиљаде дина-
ра од планираних 123 милиона 505 хиљаде динара. Извршење буџета је 73,53 од-
сто-рекла је Зорана Гајић, начелница Одељења за финансије.

Александар миликић, градоначелник града Бора је истакао да се пуњење 
буџета и његово извршење у 2018. години показало као добро у односу на плани-
рана средства која су била у износу од око 2,5 милијарде динара. 

-Евидентно је да се буџет града Бора из године у годину увећава што свакако 
утиче на бољи развој града. Направили смо неколико стратешких планова а један 
од битнијих је петогодишњи план асфалтирања и уређења градских и сеоских ули-
ца, а исто тако упоредо радимо и у завршној смо фази на изради плана за уређење 
атарских сеоских путева, са циљем побољшања квалитета живота наших суграђа-
на како у граду тако и у селима -рекао је Миликић.

Већници су усвојили и предлог оперативног плана одбране од поплава 
вода ИИ реда на територији града као и предлог програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја града за 2019. годину. На 

КЛАДОВО - На 10. седници Општинског већа у Кладову једногласно је 
усвојен Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Кладово за 2018. годи-
ну. Укупно остварење текућих прихода и примања је 764.838.000 динара и реали-
зовани су са 74 одсто од плана који је био 982,6 милиона динара. С обзиром да су у 
претходној години текући расходи И издаци били 704.658.000 динара разлика из-
међу укупних примања и издатака је 60.180.000 динара. 

Подршку већника добио је је и предлог Одлуке о измени и допуни Одлу-
ке о буџету општине Кладово за 2019. годину којом су буџетски приходи повећа-
ни за 60 милиона динара, тако да приходна страна општинске касе за 2019. годи-
ну износи 908.455.678 динара. Чланови Општинског већа усвојили су и Закључак о 
финансирању куповине уџбеника у наредној школској години за све ученике пр-
вог разреда а за ту намену из буџета општине Кладово за 2019. Годину опредеље-
но је 600.000 динара. 

- У први разред су уписана 132 првака. Свака од пет основних школа на под-
ручју општине Кладово добиће бесповратна средства за куповину уџбеника према 
броју ђака. Они ће књиге добити када крену у школу односно у понедељак 2. сеп-
тембра- казао је Саша Николић, председник општине Кладово.

На седници Општинског већа усвојен је и Предлог мера за доношење Го-
дишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине Кладово за ову годину, као и Програм 
подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја општине 
Кладово у 2019. години. 

Једногласну подршку већника добио је предлог Нацрта Пословника 
Скупштине општине Кладово који је усаглашен са одредбама Закона о локалној 
самоуправи и Статутом општине Кладово.

 М.Р.

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару је одржана 93. седница Градског већа на којој су усвоје-
ни извештаји о раду и финансијском пословању Здравствене установе Апотека „Заје-
чар“ за 2018. годину. Дата је сагласност и на План рада ове установе за 2019. годину.

Већници су усвојили и Програм рада и Финансијски план за ову годину Ма-
тичне библиотеке „Светозар Марковић“.

На седници је усвојен и Правилник о организацији и систематизацији рад-
них места у Градској управи, Правобранилаштву града Зајечара, Буџетској инпек-
цији и Служби за интерну ревизију.

Градски већници су дали сагласност и на Предлог Закључка о усвајању Опе-
ративног плана одбране од поплава другог реда на територији Града за ову годи-
ну, као и Предлог Закључка о давању у закуп пословних просторија Града, у селу 
Глоговица.

 Текст и фотографија: www.zajecar.info
 http://www.zajecar.info/2454-odrzana-93-sednica-gradskog-veca-u-zajecaru

седници је наглашено да је овогодишњи фонд за пољопривреду увећан са прошло-
годишњих 15 на 25 милиона динара.

-Ове године смо увећали фонд за пољопривреду на 25 милиона динара а пре 
две године је он износио 7,5 милиона динара. Водили смо рачуна да задовољимо 
потревбе свих заинтересованих пољопривредних произвођача и подигнемо ква-
литет њихових услуга, јер Бор поред рударства мора да развија и пољопривреду 
и туризам-додао је Миликић.

Градско веће је усвојило и предлоге решења о давању сагласности на про-
граме рада „Народне библиотеке“, Музеја рударства и металургије, Центра за кул-
туру, Спортског центра, ПУ Бамби, Центра за социјални рад, Дома здравља и Тури-
стичке организације за 2019 годину.

Такође су усвојени предлог решења о престанку функције в.д. директора Ту-
ристичке организације и именовању директора исте, где је предложена Маја Бакоч, 
која је и до сада руководила овом установом.

Већници су усвојили и предлоге Програма коришћења средстава за финан-
сирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града за 
ову годину, решења о накнадама Стручне комисије и о упућивању на службени пут 
у Бугарску. Д.К. 
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ВИШЕ ПАРА У ОПШТИНСКОЈ КАСИ
Општинско веће о првом ребалансу буџета за ову годину

ДРУШТВО

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 
НАСЕЉА ДЕВЕТЕ БРИГАДЕ

СОКОБАЊА СВЕ ИНТЕРЕСАНТНИЈЕ 
МЕСТО ЗА ТУРИСТЕ

У улици „Бранко Радичевић“ изградња нових тротоара Крећу радови на реконструкцији фабрике за прераду воде

МАЈДАНПЕК- – Након јавне расправе о ребалансу буџета за 2019. годину, 
која је, иако благовремено заказана, још једном одржана уз изузетно слабо прису-
ство јавности, сагласност за први овогодишњи ребаланс, односно, Одлуку о изме-
нама и допунама Одлуке о буџету дали су и чланови Општинског већа, претходно 
усвојивши Нацрт одлуке о завршном рачуну општине за 2018. годину.

-После дугог низа године одлуку о завршном рачуну усвајамо у законом 
предвиђеном року - рекао је Драган Поповић, председник Општине Мајданпек до-
дајући да је проценат пуњења буџета од 95,36 више него добар.

Истовремено, пред члановима Већа нашао се и предлог за први ового-
дишњи ребаланс буџета. Условљен је већим остварењем прихода у односу на план. 
Јер, приходи од пореза на зараде су за 17 милиона динара, од републичких транс-

КЊАЖЕВАЦ - Председник Општине Милан Ђокић и директор Предузећа за 
развој, урбанизам и изградњу Младен Радосављевић, са сарадницима, обишли су 
радове на партерном уређењу насеља Девете бригаде. Председник општине Кња-
жевац Милан Ђокић је нагласио да ће када посао буде завршен, овај крај личити на 
мали комад Швајцарске у центру источне Србије. 

-Уређењем зелених површина, простора за најмлађе, изградњом спортских 
терена и нових паркинг места, овај део града добиће сасвим ново лице. Биће мно-
го више паркинг места, нових уређених зелених површина, више од 50 нових ста-
бала дрвећа. Трудимо се да житељима ових стамбених зграда пружимо могућност 
да уживају у зеленилу, али и да имају све оно што им је потребно за квалитетан и 
добар живот-казао је Ђокић.

Он је нагласио да ће између зграда, бити спортских терена, као и још једна 
теретана на отвореном. 

-Нове зелене површине имаће и системе за заливање, а одржаваће их наше 
комунално предузеће. Хоћемо да овај крај личи на мали комад Швајцарске у цен-
тру источне Србије - истакао је Ђокић.

Пројекат уређења Деветих бригада урадили су стручњаци Предузећа за раз-
вој, урбанизам и изградњу. Посао би, према речима директора Младена Радосавље-
вића, требало да буде окончан до августа.

-Наше предузеће урадило је пројекат уређења овог простора. Предвидели 
смо више од 6000 квадрата уређења. Радови ће бити завршени у августу, можда и 
раније, ако дозволе временски услови. Вредност радова је око 23 милиона дина-
ра, а извођач Транскоп из Сврљига- казао је Радосављевић. 

Поред овог насеља, грађевинске машине су и у улици Бранка Радичевића, 
где се ради на изградњи нових тротоара, а средином јуна знаћемо и ко ће градити 
нови мост на Сврљишком Тимоку. Љ.П.

СОКОБАЊА - Сокобања ове године бележи 182 године организованог ту-
ризма, изјавио је Исидор Крстић, председник општине Сокобања. Он је подсетио 
да је општина Сокобања у 2018. години била апсолутни шампион када је забележен 
највећи раст туристичког промета у Србији, по броју дана које су туристи провели 
у том месту као и по броју гостију из иностранства.

- Сокобања се здравственим туризмом бави близу 2000 година и то је данас 
све популарније и интересантније место за туристе, незаобилазно на туристичкој 
карти Србије –казао је Крстић.

Председник општине Сокобања је нагласио да су у току велики грађевински 
радови са циљем поспешивања услова и проширења садржаја за све посетиоце.

- Ове године завршавамо летњу позорницу, мултифункционалн објекат који 
ће нама пружити много боље услове за културно забавни живот у Сокобањи као 
туситичкој дестинацији. Радимо комплетно и инфраструктуру, уређују се тротоари, 
крећемо са радовима на реконструкцији фабрике за прераду воде, радимо на за-
мени азбестно цементних цеви , као и комасацију земљишта од Бованског језера до 
Сокобање и пројектну документацију уређења реке Моравице и кеја у Сокобањи. 
Жеља нам је да шеталиште продужимо и приближимо поред реке, где ће са леве и 
десне стране бити уређена бициклистичка стаза коју ћемо комасацијом продужи-
ти до Бованског језера. Све то иде у прилог томе да је Сокобања на прагу да мно-
ге ствари заврши које је требало да буду урађене пре 20 и више година, са циљем 
унапређења даљег развоја туризма - додао је Крстић.

 Д.К.

фера за 20 већ изнад планираних, а од накнаде за коришћење минералних сирови-
на (према четворомесечном остварењу), на годишњем нивоу за 111 милиона дина-
ра већи. Осим тога, знатно су већи и пренети приходи из прошле године, тако да су 
према предлогу ребаланса, овогодишњи приходи пројектовани на милијарду 270 
милиона динара, расходи на милијарду 423 милиона, с тим што ће недостајућа сред-
ства за финансирање издатака бити обезбеђена из нераспоређеног вишка средста-
ва, из ранијих година. Капитални издаци Општине Мајданпек, предвиђени ребалан-
сом, увећани су са 207 на 424 милиона динара.

-Поред уређења домова културе у вишр села мајданпечке општине, капи-
талне инвестиције у овој години предвиђене су и за ремонт котлова у градској то-
плани, чиме ћемо обезбедити стабилнију наредну грејну сезону - истакао је Попо-
вић, али додао да ће бити и других инвестиција.

 - У плану су и радови на реконструкцији основних школа у Мајданпеку 
и Доњем Милановцу, предшколске установе у граду на Дунаву, као и изградња 
прихватилишта за псе луталице, које ће бити завршено до 1. јула, по свим важећим 
стандардима. Тако ћемо покушати да решимо један од већих комуналних пробле-
ма-додао је Поповић.

У плану капиталних инвестиција је и уређење локалитета „Бели изворац“ код 
Рудне Главе, које се приводи крају, проширење сеоске амбуланте у овом селу, ре-
конструкција појединих улица у Мајданпеку и Доњем Милановцу, замена дела во-
доводне мреже, топловода и низ других активности.

Чланови Општинског већа дали су сагласност и на Годишњи програм зашти-
те, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у јавној својини, Кадровски 
план општине за 2019. годину, Одлуку о приступању израде Плана детаљне регула-
ције за насеље Доњи Милановац, те Информацију о степену усклађености плани-
раних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа у пр-
вом кварталу ове године.

 И.Ћ.
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ТРАДИЦИОНАЛНИ 
„ПЛЕС СА ЕВРОПОМ“

Манифестација окупила 142 матуранта четири неготинске средње школе

НЕГОТИН - На градском тргу у Неготину одржана је манифестација „Плес 
са Европом - матурантска парада“ на којој је, у организацији Канцеларије за младе 
и Спортског савеза општине Неготин и Плесног клуба “Ла Луна “ из Јагодине, а под 
покровитељством општине Неготин, учествовало 142 матураната из свих неготин-
ских средњих школа.

-Нека вам овај плес буде прелаз из једног лепог дела живота у свет одраслих 
у коме ће вам се десити све оно што ви себи желите. Будите марљиви и и поштени 
људи и немојте никада да заборавите одакле сте кренули - рекао је Владимир Ве-
личковић, председник општине Неготин, један од првих координатора и реализа-
тора ове манифестације у Неготину, која се одржава од 2008.

Припреме за плес интензивиране су последњих десетак дана. Локална само-
управа, посредством Канцеларије за младе и Спортског савеза, донирала је опре-
му плесача, мајице и кишобране.

-Све је прошло у најбољем реду и на задовољство свих присутних. Надам се 
да ће се ова манифестација још дуго одржавати у Неготину-каже Владимир Лазић, 
професор физичке културе и координатор ове матурске параде.

У исто време, 17. маја плесали су и неготински матуранти и њихови вршња-
ци у 49 градова широм Србије, али и у градовима седам европских земаља.

-Било је супер. Много нас је људи гледало, много ми је драго због тога, вре-
ме нас је послужило и мислим да је ово нешто најбоље што нам се десило- каже Јо-
вана Живковић из Пољопривредне школе “Рајко Боснић” на Букову.

Свој први кадрил – популарни валцер „четворки“ по тактовима музике Јоха-
на Штрауса заплесали су пуни наде да ће, колико сутра, уписати жељене факултете.

-Од новембра се интензивно спремам да упишем Медицину и надам се да 
ће моја очекивања бити испуњена и да ће све бити како треба- каже Тамара Пауно-
вић из Неготинске гимназије.

На крају, традиционалног, матурског плеса изведеног у четири слике, него-
тински матуранти пустили су своје балоне и одиграли коло, на задовољство окупље-
них. С.М.Ј.
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Бољевачки сточари успешни на Новосадском сајму пољопривреде
ДРУШТВО

ШАМПИОНИ ОВЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ЛАУРЕАТИ КОД 
ПРЕДСЕДНИКА ОБЕЛЕЖЕН ДАН 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Пријем за ученике ОМШ “Константин Бабић” у Кладову

Уручене Мајске награде, највећа јавна признања општине

 БОЉЕВАЦ - Бољевачки сточари, Ивица Крштенановић из села Вала-
коње и Слађан Стефановић из Лукова, на овогодишњем Новосадском сајму 
пољопривреде, освојили су признања из области овчарства. 

Ивица Крштенановић је за своја грла расе Праменка Кривовирског 
соја добио шампионски пехар Новосадског сајма, а грло Слађана Стефано-
вића исте расе је завредело титулу „ован шампион“. 

Крштенановић се овчарством бави десетак година и има стадо од 
стотину грла.

 – Почео сам са двадесетак јагњади, са чврстом намером да овчар-
ство постане моје главно занимање. Током ових десетак година сам успео 
да проширим стадо и обезбедим услове за узгој Праменке, која је иначе од 
давнина присутна на овом подручју-каже Крштенановић.

Највеће бенефите овај сточар остварује производњом овчјег сира. 
– Преврели овчји сир са овог подручја је изузетно цењен и све ко-

личине које се произведу на мом газдинству брзо нађу пут до потрошача. 
Један од разлога су и квалитетни пашњаци, који доприносе квалитету мле-
ка - истиче Ивица. 

За јачање производње значајне су и државне субвенције, које до-
бија,а њихова висина је једанаест и по хиљада динара по грлу. 

Слађан Стефановић из Лукова, чије је грло понело титулу „ован – 
шампион“, такође се бави овчарском производњом и на својој фарми има 
близу две стотине оваца.

- Овчарство на подручју Бољевца последњих година постаје све оз-
биљнија делатност, а у прилог томе говори и податак да је тренутно реги-

КЛАДОВО - Председник општине Кладово Саша Николић прире-
дио је пријем за ученике ОМШ “Константин Бабић” добитнике првих на-
града на Републичком такмичењу и на 63.Фестивалу музичких и балетских 
школа Србије. Реч је о талентованим Кладовљанима који се музички об-
разују у јединој школи у Региону која се се може похвалити успешним ово-
годишњим резултатима на поменутим такмичењима. На два најпрестижнија 
музичка такмичења у Србији успешни су били Стефан Бирић,Тамара Маљо-
ковић (клавир), Данило Бојанић (гитара), Марко Шолкотовић (хармоника), 
Немања Најдановић (труба), ученици у класи професора Маје Милошевић, 
Николе Мишића, ПредрагаТасића и Душана Новчића.

- Основна музичка школа “Константин Бабић” може се похвалити 
успесима које ученици постижу у континуитету, тај тренд настављен је и 
у години јубилеја. Кладовска основна музичка школа има традицију дугу 
пола века, о чему сведоче и бројна признања ученика и њихових профе-
сора- подсетила је Вања Златковић, директорка школе.

Локална самоуправа конретним мерама подржава активности шко-
лараца, а за узврат они у родни град редовно доносе признања.

-Сарадња професора, деце и њихових родитеља уз подршку општи-
не Кладово рецепт су за успешне резултате на које морамо бити поносни и 
зато помажемо активности деце у свим областима, од музичког до усаврша-
вања у области спорта-казао Саша Николић, председник општине Кладово.

Колико је музички талентована нова генерација ученика музичке 
школе Кладовљани ће моћи да виде и чују на јубиларном концерту пово-
дом 50 година рада 13. јуна у вили “Ружа” од 18 сати.

 М.Р.

 КЊАЖЕВАЦ - Интонирањем химне ‘’Боже правде’’, у извођењу хора 
‘’Свети краљ Стефан Дечански’’, у Књажевцу је почела свечаност обележа-
вања 17. маја, Дана општине. ‘’Прави тренутак за Књажевац је сада, сутра 
је измишљено за неодлучне и децу’’, поручио је председник Општине Ми-
лан Ђокић. 

Одборнике локалне скуштине, госте из градова Тимочке крајине, ре-
публичких установа и институција са којима Књажевац остварује сарадњу, 
поздравио је Игор Стевановић, заменик председника Скупштине општине.

-Књажевац је тек на пола пута да одсања сан, који сви, отворених 
очију сањамо. Сан, о лепом и уређеном месту, у коме од свог рада живе 
срећни и задовољни људи, у коме млади људи остају, не зато што морају, 
већ зато што желе-рекао је Ђокић.

Први човек Књажевца најавио је певачку групу ‘’Симонида’’ из Гра-
чанице, која је извела песму ‘’Вила са Кошара’’. 

Мајске награде, највиша јавна признања општине Књажевац, доби-
ли су: за унапређење туризма на старој планини СП рисорт, Сандра Жив-
ковић за племенитост и пожртовање у промоцији донорства органа и про-
моцију акције ‘’Продужи живот’’, приватни предузетник Дејан Миљковић и 
Црквена општина Књажевац. 

Захвалнице Општине добили су Драган Стојковић, радник комунал-
ног предузећа ‘’Стандард’’, Бобан Милосављевић, председник Спортског 
друштва ‘’Слога’’ у Минићеву и Звонимир Павковић, чувар народне тради-
ције. У уметничком програму наступили су и гудачки квартет ‘’Корона’’’’ и 
школа плеса Свинг из Ниша. Љ.П.

стровано петнаест фарми оваца. Формирано је и Удружење одгајивача ова-
ца и коза с циљем да сточарима обезбеди квалитетније услове, међусобно 
повезивање и едукацију,која је неопходна у савременим условима тржиш-
не производње - истиче Ољица Јоновић, из Одељења за пољопривреду 
Општинске управе у Бољевцу. 

Осим на државне субвенције, сточари у Бољевцу добијају и подсти-
цаје из општинског Фонда за пољопривреду. Конкурс је у току, а ове годи-
не за различите програме подстицаја руралног развоја, у буџету општине 
Бољевац је предвиђено око четири и по милиона динара.

 M.Г.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Бољевац. Ставови изнети 

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“.
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БОР - Славица Обрадовић (44) из Београда на трансплатацију 
јетре чека четири године. До сада је исто толико пута била позива-
на на операцију али нови орган још није добила, чуло се на недав-
но одржаној трибини о важности донорства и трансплатације орга-
на која је одржана у Бору. 

-Са 24 године ми је постављена дијагноза аутоимуни тип 
обољења јетре, што је генетско обољење. Када сам сазнала од чега 
болујем, веровала сам да ће проћи ако узимам лекове али са 27 го-
дина ми је први пут саопштено да ћу морати да урадим трансплата-
цију јетре, како бих наставила да живим- започиње своју животну 
причу Обрадовићка.

Она наглашава да се пре две деценије у Србији нису радиле 
трансплатације па је преко хуманитарних акција покушавала да са-
купи довољно новца како би обавила неопходне прегледе у ино-
странству.

-Захваљујући добрим људима успела сам да одем у Италију где 
су ми рекли да је у мом случају могућа трансплатација која је тада 
коштала 200 хиљада евра. Нисам знала да ли да се радујем што за 
мене има шансе да преживим или не јер је мој живот процењен на 
200 хиљада евра. Међутим, онда 
, на моју срећу и у Београду по-
чиње формирање тима за транс-
платацију јетре-додаје наша саго-
ворница.

Славица је била међу првих 
пет пацијената за трансплатацију 
јетре, од којих је поред ње данас 
још само једна особа у животу јер 
преосталих троје нису дочекали 
шансу за нови живот.

- Имам милион и један раз-
лог као и сви остали да будем 
жива. Желимо да се прича о транс-
платацији органа јер једна особа може спасити неколико живота. 
Када вас позову и чекате припремљени за операцију, а онда вам са-
опште да на само пет корака од уласка у салу, неко други мора пре 
вас, нема страшнијег осећаја. Јер толико стрепите за шансом, новим, 
здравим почетком и он буде тако близу а ипак, толико далеко. Без 

обзира на све, верујем да има пуно добрих и хуманих људи и да ће 
бти још више донора. Имам сина старог 12 година и ја никада нећу 
одустати од ове борбе – каже Обрадовићева.

Др Милица Ћулафић, консултант за терапију у тиму за транс-
платацију јетре наглашава да су од 2013 када је активиран програм 
за трансплатацију јетре у Клиничком центру у Београду урађено 52 
операције тог типа.

–На листи чекања за трансплатацију јетре је тренутно је око 
50-ак пацијената,међу којима има и оних који на операцију чекају 
две и три године. У Србији и даље нема довољно донора и то је је-
дан од разлога зашто се и организују овакве трибине да би се подиг-
ла свест код људи колико је тај акт 
донирања органа које једно људ-
ско биће може да учини према 
другом људском бићу хуман, када 
за њега више нема спаса – каже др 
Ћулафић.

Боранину Данету Љубићу 
након три преживела инфракта, 
срце је остало са радом од свега 
10 посто. 

-Било је питање дана колико 
ћу живети. Нашао сам се на листи 
чекања и после месец дана сам 
добио позив из Клиничког центра 
када су ми казали да је пронађе-
но одговарајуће срце и породица 
преминулог је после сат времена пристала на донирање органа. Има 
сам велику срећу да то будем управо ја. Жив сам и поново међу вама. 
Често идем у цркву да упалим свећу за своје али и за зравље поро-
дице која ми је омогћила нов и здрав живот-каже Љубић.

Још једна Боранка је имала пуно среће да након месец дана 
чекања добије нову јетру. Сада се осећа здраво, снажно, радосно.

- Разболела сам се крајем 2016. године од аутоимуне болести 
која је прерасла у цирозу јетре. Док ниса оболела искрено нисам 
размишљала о донорству и важности да будемо хумани и спасимо 
нечији живот. Сада све гледам из другачијег угла. Јер сам управо ја, 
захваљујући хуманим људима наставила да дишем и радујем се сва-
ком новом дану – казала је Флорићка.

Градоначелник града Бора Александар Миликић један је од 
оних особа који је о донорству разговарао са својом породицом јер 
како каже нема лепшег осећаја од оног када некоме спасите живот.

-Борани имају широку свест о свему па и о хуманости у то сам 
сигуран. Ово је прилика да позовемо суграђане да разговарају са 
својим породицама да након живота, што је сасвим нормално да ће 
се десити једног тренутка обавежу породице да своје органе дони-
рају некон другом чиме ће продужити нечији живот-казао је Мили-
кић. Д.К.

У Бору одржана трибина о донаторству органа

Одржано 28. IFBB Балканско првенство у Боди билдингу и фитнесу

НА ТРАНСПЛАТАЦИЈУ ЈЕТРЕ ЧЕКА 50 ЉУДИ

СРЕБРНА МЕДАЉА ЗА ДИНУ ЈОВАНОВИЋ

ДОГАЂАЈИ

КЊАЖЕВАЦ - Од 17 до 19. маја ове године у Грчкој на Крфу 
одржано је 28. IFBB Балканско првенство у Боди билдингу и фитне-
су. Ова спортска манифестација окупила око 150 такмичара из де-
вет земаља, а такмичарка Дина Јовановић, чланица Пауерлифтинг 
и боди билдинг спортског клуба „Књажевац”(PBBSK) понела је сре-
брно одличје и и титулу вицешампиона Балкана .

-Дина Јовановић је била истакнути члан репрезентације Ср-
бије на 28. IFBB Балканском првенству, а с обзиром на то да су учешће 
на овом првенству могли да узму само најбоље рангирани такми-
чари на домаћим квалификационим првенствима. Сматрамо да је 
Дина оправдала поверење свог клуба и селектора репрезентације 
остваривањем запажених резултата. Она је наступила у категорији 
Бодyфитнесс у конкуренцији сениорки која је била на светском ни-
воу, освојивши сребрну медаљу, пехар и титулу вицешампиона Бал-
кана - наводи се у саопштењу PBBSK Књажевац.

 Д.К.

НЕМА ВИШЕ ДОНОРСКИХ 
КАРТИЦА

Др Милица Ћулафић, консул-
тант за терапију у тиму за транс-
платацију јетре наглашава да пре-
ма новом закону нема више 
донорских картица и то је на неки 
начин корак ближе побољшању 
донорства.

- Породица и даље доноси 
одлуку о томе жели ли да донира 
органе или не. Можете да се изјас-
ните Управи за биомедицину да не 
желите да будете донор и у том 
случају породица неће бити кон-
тактирана-рекла је др Ћулафић.
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Дан хидроцентрале код Кладова обележен радно

„ЂЕРДАП 1” ОБАРА РЕКОРДЕ

НОЋ МУЗЕЈА

„ПЛАШИНТИЈАДА 2019“

Манифестација у Неготину у знаку Инка и рокенрола

Још једна успела манифестација у Рудној глави

КЛАДОВО - Запослени у хидроенергетском и пловидбеном систему 
“Ђердап 1” радно обележавају 16. мај, дана када је 1972. године завршена 
изградња хидроцентрале код Кладова. Дунавска фабрика струје саграђена 
је на 943. километру Дунава од ушћа у Црно море и још увек је највећа хи-
дротехничка грађевина на великој реци, укупне дужине 1278 метара, пот-
пуно је симетрична и пројектована тако да И Србија и Румунија располажу 
истим деловима главног објекта, односно са по једном електраном, брод-
ском преводницом и по седам преливних поља од укупно 14, колико их 
има у заједничкој преливној брани. 

За 47 година рада уз висок степен погонске спремности хидроелек-
трана “Ђердап1 “ без непланираних застоја застоја експлоатише водени по-
тенцијал Дунава. Резултати потврђују да моћни хидроагрегати у дунавској 
фабрици струје обарају производне рекорде.

- Хидроелектрана “ Ђердап 1” у периоду за нама, произвела је 268. 
186. 395.000 киловат-часова електричне енергије, односно за 8,2 одсто пре-
ко плана који је премашен за 20,4 милиона киловат сати струје, а то су че-
тири годишња плана. Запослени у нашој највећој хидроелектрани вели-
ким ангажовањем доприносе рационалнијем и ефикаснијем пословању, 
тако да им припадају заслуге за максималну погонску спремност моћних 
машина, јер су обучени да одговоре свим изазовима- истиче Драган Мак-
симовић, директор ХЕ “Ђердап 1”.

НЕГОТИН - Овогодишња Ноћ музеја окупила је бројне Неготинце 
који су уживали у програмима које је организовао Музеј Крајине. Ноћ му-
зеја отворена је у галерији Музеја Хајдук Вељка Петровића изложбом фо-
тографија и пројекцијом филма „Јужна Америка – Путевима Инка, аутора 
Ивана Манчића, добитника бројних признања за фотографију и оснивач 
Фото клуба “Фокус” у Пироту.

Природа и људи су оно што је на аутора на путовању к+роз Перу, Ар-
гентину, Уругвај, Бразил и Парагвај оставило највећи утисак уз предивне 
пејзаже и раскошну историју.

Музеј Крајине је у оквиру манифестације Ноћ музеја, којом је обеле-
жен и Међународни дан музеја, промовисао и књигу и компакт диска „100 
песама – музика моје душе“, аутора Миљана Ристића. Реч је о преводу пе-
сама по избору аутора, који је кроз њих, како радо истиче, сазревао и ства-
рао свој музички укус.

Манифестација је заокружена рок концертом неготинског састава 
„Адмирал Типоа“ на позорници у дворишту Тодоретовог конака, чиме је 
дефинитивно употпуњено најлепше мајско вече, које се већ 16. година ор-
ганизује широм Србије, ове године у више од 40 градова.

Иначе, Музеј Крајине у Неготину један је од добитника признања „Му-
зеј за 10″, које се додељује најуспешнијим учесницима у истоименој мани-
фестацији у претходној години.

Током 2018. неготински музеј са успехом је у оквиру манифестације 
“Музеј за 10” организовао изложбу “Традиционални мурали Африке”, ау-
торке Наташе Његовановић Ристић, вишег кустоса Музеја афричке умет-
ности из Београда, али и низ креативних радионица за децу под називом 
“Мини-модели за афричке мурале, које су водиле Марија Милош и Мили-
ца Јосимов, кустоси Музеја афричке уметности у сарадњи са колегиница-
ма из Музеја Крајине Весном Јањић и Сањом Радосављевић. 

Манифестација “Музеји за 10” је покренута 2015. са идејом да кроз 
заједнички рад музејске установе широм Србије укажу на богатство и вред-
ности које се чувају у установама културе у Србији и да овом акцијом своје 
садржаје и програме приближе посетиоцима. 

 С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК- Плашинта, традиционално, влашко јело које се при-
према у Мајданпеку и околини, са брашном, сиром и јајима као основним 
састојцима, пре две године добило је своју манифестацију „Плашинтијаду“ 
у Рудној глави, највећем селу општине Мајданпек. Прошлонедељна, трећа 
по реду „Плашинтијада“ била је и прва међународна, јер је протекла уз при-
суство представника Свинице у Румунији и Видина у Бугарској. 

Такмичење у припремању „влашких палачинки“, уз помоћ Месне 
заједнице Рудна глава, организовало је Удружење „Вредне Влајне“, уз по-
кровитељство Општине Мајданпек, а поред прављења, у којем су учество-
вале 23 екипе и прво место екипно у женској конкуренцији заузеле пред-
ставнице Злота, а у мушкој екипа из Јасикова, организовано је и такмичење 
у брзом конзумирању овог специјалитета, на којем је победио Саша Ма-
куљевић из Мајданпека, као и у брзом испредању вуне, где је победила Љу-
бица Абдулић из Јасикова.

 И.Ћ.

У дунавској фабрици струје нема предаха јер се у машинској хали 
ужурбано ради на петој фази ревитализације која подразумева обнову хи-
дроагрегата А-2. Знањем и ангажовањем запослени, користе све резерве 
које могу допринети рационалнијем и ефикаснијем пословању.

- Комплексан посао треба да се заврши до октобра, радови се спро-
воде планском динамиком, с обзиром да се захваљујући искуству стеченом 
током обнове моћних машина у периоду за нама примењују новине у тех-
нолошком постуку монтаже. Уверен сам да ће задати рок биће испошто-
ван-казао је Максимовић.

Ревитализација хидроагрегата један је од најзначајнијих и најбит-
нијих послова и пројеката у хидросектору, казао је за недељник “Тимочке” 
Радмило Николић директор за производњу електричне енергије у огран-
ку Ђердап.

-Комплетно подмлађивању хидроагрегата, чија се инсталисана сна-
га са 184 мегавата увећава за 10 одсто, а радни век продужава за наредних 
30 до 35 година треба да буде окончано завршетком шесте фазе у јануа-
ру 2021. године. У септембру креће и ревитализација бродске преводни-
це кроз коју је од 1970. године на српској страни “Ђердапа 1” обављено 
79.082 превођења са 405. 816 пловила односно са 491,3 милиона тона те-
рета - додао је Николић.

 М.Р.
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„ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ ЧУВАМО 
ОД НАЈРАНИЈЕГ УЗРАСТА”

ОДЛИЧНА ПОПУЊЕНОСТ КАПАЦИТЕТА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ЗДРАВСТВО
XXIX Национална недеља здравља уста и зуба

Специјална болница “Сокобања” носиоц здравственог туризма у Сокобањи

Орално здравље је значајна компонента општег здравља, утиче на физичко здравље, 
али и на говор, самопоуздање, социјалне односе и уопштено на квалитет живота. Фактори 
ризика за орална обољења су најчешће и фактори ризика за хроничне незаразне болести, а 
обољења уста и зуба имају велики здравствени, социјални и економски значај па представљају 
јавно здравствени проблем.

 Болести које значајно оптерећују орално здравље су каријес и периодонталне бо-
лести. У свету 60-90% школске деце и близу 100% одраслог становништва има зубни квар. 
Обољења потпорног апарата зуба која могу довести до губитка зуба присутна су код 15-20% 
светске популације старости од 35-44 године, а трећина становништва старости од 65-74 го-
дине нема ниједан зуб. У Европском региону Светске здравствене организације, проценат ше-
стогодишњака који имају каријес варира од 20-90% у зависности од земље.

Према резултатима истраживања које је спроведено на националном репрезентатив-
ном узорку 2013. године, само 8,3% становника Србије старијег од 25 година има све своје 
зубе, а мање од половине (45,6%) становништва процењује стање својих зуба и усне дупље 
као добро. Посебно су угрожени становници нижег образовног статуса и лошег материјал-
ног стања који у значајно већем проценту сопствено орално здравље процењују као лоше и 
у значајно мањем проценту редовно перу зубе. Ово указује на потребу изналажења начина 
да се повећа обухват становника из ових циљних група здравствено-васпитним радом и пре-
вентивним стоматолошким прегледима.

Истраживање “Понашање у вези са здрављем код деце школског узраста” које је Ин-
ститут за јавно здравље Србије спровео 2017. године на национално репрезентативном узор-
ку је показало да навику свакодневног прања зуба чешће од једном дневном има око две 
трећине анкетиране школске деце (70,9%), значајно више девојчица него дечака (82,6% према 
59,9%). Истраживање је показало да дечаци седмог разреда основне школе најређе перу зубе 
свакодневно (55,8%), а најчешће ученице првог разреда средње школе (85,2%). Ово указује 
на потребу интензивирања здравствено васпитног рада на тему значаја и очувања оралног 
здравља и у старијим разредима основних школа. 

Опште препоруке за очување оралног здравља су:
•	 Одржавање	адекватне	хигијене,	што	подразумева	редовно	прање	зуба	ујутро	и	уве-

че као и после сваког оброка коришћење конца за зубе
•	 Смањење	уноса	шећера	и	избалансирана	исхрана
•	 Коришћење	заштитне	опреме	за	спортске	активности	и	придржавање	прописаних	

мера безбедности у саобраћају
•	 Безбедно	физичко	окружење
•	 Посете	стоматологу	ради	редовне	контроле,	уклањање	зубног	каменца	од	стране	

стоматолога
•	 Престанак	или	смањење	конзумирања	алкохола
•	 Престанак	пушења	
Недеља здравља уста и зуба се традиционално обелажава у трећој недељи маја ме-

сеца, од 1991. године. Овогодишња кампања обележава се под слоганом “ Орално здравље 
чувамо од најранијег узраста”. Циљ обележавања Недеље здравља уста и зуба је информи-
сање, стицање знања, формирање исправних ставова и понашања појединца у вези са очу-
вањем и унапређењем здравља уста и зуба популације а посебно деце и младих. Обољења 
уста и зуба, каријес (зубни квар) и пародонтопатије (обољење потпорног апарата зуба), имају 
велики здравствени, социјални и економски значај, те представљају јавноздравствени про-
блем у многим земљама света.

Као и претходних година, у оквиру кампање, Завод за јавно здравље “Тимок” у Зајеча-
ру а у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, расписао 

је конкурс за избор најбољег ликовног рада у оквиру кампање XXИX Недеље здравља уста и 
зуба 2019. године, на тему “Орално здравље чувамо од најранијег узраста”. Пристигло је пуно 
радова из школа и вртића са оба округа. Дружење са децом, њиховим родитељима, наставни-
цима и свим заинтересованим грађанима заказали смо за четвртак 30.05.2019.године у про-
сторијама Завода за јавно здравље “Тимок”у Зајечару. Том приликом биће подељене и награ-
де за најбоље ликовне и литерарне радове .

Одсек за промоцију здравља
Завод за јавно здравље “Тимок”

СОКОБАЊА - Специјална болница “Сокобања”, специјализована је 
за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних боле-
сти. Као носиоц здравственог туризма Сокобањи, једина је установа, да-

леко препознатљива по индикацијама за респираторну рехабилитацију у 
Србији и у бившој СФРЈ.

-Иако су ударни месеци током сезоне јуни, јули, август и септембар, 
ми преко целе године имамо пацијенте који желе да дођу и да се одморе, 
лече, рехабилитују и превенирају болест. На располагању је 530 постеља 
распоређених у пет објеката у Сокобањи, од којих су три за смештај деце. 
Поред тога имамо и два купатила са инхалаторијумом, а ту је и чувени тур-
ски амам из 16. века, направљен на темељима римских терми, аутентичан 
и посебно интересантан за све људе који долазе у Сокобању и у нашу бол-
ницу –казала је др Весна Милановић, в.д. директора Специјалне болнице 
“Сокобања”.

Једна од погодности је што се за услуге у Специјалној болници “Соко-
бања” могу користити и ваучери за одмор које даје Министартство тргови-
не, туризма и телекомуникације а које подржава Влада Републике Србије.

-Код нас посетиоци долазе и са упутима преко Републичког фонда, 
ПИО фонда, војни осигураници, они који желе сами да плате боравак у на-
шој установи као и преко радних организација. Увелико се већ резервишу 
и траже места у Специјалној болници “Сокобања”. Радили смо четвороме-
сечни извештај који је показао да су капацитети попуњени и самим тим је 
план реализован у потпуности. Одличну сарадњу имамо са Министарством 
здравља, учествујемо у свим акцијама када се организују бесплатни пре-
вентивни прегледи, где су укључени лабораторијски и дијагностички пре-
гледи, ехо срца, абдомена и меких ткива и максималан је број људи који се 
сваки пут одазову том позиву –додала је др Милановић.

Традиционално сваке године Специјална болница “Сокобања” ор-
ганизује стручни скуп “Сокобањски медицински дани” који окупља вели-
ки број реномираних предавача из Србије и иностранства са циљем уна-
пређења даљег развоја медицинске струке. Д.К.


