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ОБНОВЉЕНО ДЕЧИЈЕ И СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ
Амбасадорка Канаде Кети Чаба у посети Бору

НОВА БЕНЗИНСКА 
СТАНИЦА У ЗАЈЕЧАРУ

ДА НАГРАДЕ СТИГНУ 
У ПРАВЕ РУКЕ

Потписан споразум о размени непокретности између града 
Зајечара и НИС-а

Позив за предлагање кандидата за септембарска признања

БОР- У сарадњи са канадском амбасадом у Србији и компанијом 
Мундоро град Бор је након 40 година на локацији у V месној заједници из-
градио игралиште за мале спортове и дечији парк. Вредност инвестиције 
је 3,2 милиона динара од чега је компанија Мундоро донирала 1,2 милиона 
динара, док је преосталих два милиона динара кроз асфалтирање терена, 

 ЗАЈЕЧАР - У Градској управи у Зајечару потписан је Споразум о раз-
мени непокретности између Града Зајечара и Друштва за истраживање про-
изводњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и ис-
траживање и производњу природног гаса НИС а.д. Нови Сад.

Како се могло чути на потписивању, на простору од око 4.200 ква-
дратних метара, код кружног тока, где се одваја пут ка Вршкој Чуки и Кња-
жевцу, биће изграђена нова бензинска станица.

Бошко Ничић, градоначелник Града Зајечара је овом приликом ре-
као да ће ова бензинска станица оплеменити сав тај простор и дати нове 
садржаје који јесу неопходни Зајечару.

-Са друге стране, изместићемо бензинску пумпу која се налази пре-
ко пута насеља „АВНОЈ“, којој вероватно и није ту место, служила је до сада 
сврси. Наши урбанисти ће у наредном периоду радити на томе да осмис-
ле тај простор, како би тај део града добио другачији изглед. Очекујемо да 
и улице око тог простора, које су у лошем стању буду сређене, заједно са 
изградњом нове бензинске станице. Има доста посла након потписавања 
овог Споразума, до самог почетка градње, па ће све бити завршено до сре-
дине 2021. године, рекао је Ничић.

Вредност инвестиције је око 1.200.000,00 евра.
 Текст и фотографија: zajecar.info

http://www.zajecar.info/2524-potpisan-sporazum-o-razmeni-
nepokretnosti-izmedju-grada-zajecara-i-nis-a-nova 
-benzinska-stanica-u-zajecaru

МАЈДАНПЕК - Комисија за кадровска питања, одликовања и дру-
га јавна признања Скупштине општине Мајданпек позвала је правна и фи-
зичка лица, колективе и појединце да доставе своје предлоге за доделу на-
града, похвала и јавних признања поводом 12. септембра, Дана општине. 
Писмени и образложени предлози се достављају овој комисији до 5. сеп-
тембра. Сва поменута признања додељују се за постигнуте резултате у раду 
и за активности које заслужују јавно истицање и опште признање. И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

изградњу и одржавање додатних објеката финансирао град Бор.
-Сигуран сам да ће ово игралиште значити свима нама, а највише на-

шим најмлађим суграђанима. Град Бор је показао да се врло озбиљно бави 
децом и омладином, јер смо у 2019. години из буџета града издвојили 20 ми-
лиона динара за изградњу, доградњу 
и реконструкцију дечијих игралишта 
и паркова, како у граду тако и у сели-
ма, а треба напоменути да ћемо ових 
дана завршити и игралиште код Лид-
ла-рекао је Александар Миликић, гра-
доначелник Бора.

Ова вредна донација само све-
дочи наставку добре сарадње између 
града Бора и канадске компаније 
Мундоро која одговорно послује на територији града осам година.

- Вишегодишње присуство компаније Мундоро у Бору и њихово ула-
гање у добробит локалне заједнице у секторима здравства и школства по-
казује да ова компанија себе доживљава као одговорног корпоративног 
грађанина овог града. Мундоро је деци и омладини Бора обезбедио ме-
сто где ће моћи да проводе квалитетно време кроз спортске активности, а 
њиховим родитељима да их гледају како постају можда будући Иван Гвоз-
деновић или Тања Ћиров који су захваљујући својим почецима у Бору на-
правили велике спортске каријере-нагласила је овом приликом Кети Чаба, 
амбасадорка Канаде у Србији.

Представници канадске компаније Мундоро изразили су задовољ-
ство што је ова донација још један од повода њихове посете Бору у недељи 
када се славио и Дан рудара.

- Мундоро као и многе друге канадске фирме које послују у Србији 
имају посвећене програме и политике друштвено одговорног пословања 
како бисмо промовисали одрживи развој сектора привредних ресурса. Ра-
није смо донирали за школу у Великом Кривељу, као и за Општу болницу - 
рекла је Тео Дечев, председник компаније Мундоро и директор предузећа 
Stara planina resources.

Након обиласка игралишта за децу и обновљених спортских терена 
представници града Бора и компаније Мундоро одиграли су пријатељску 
фудбалску утакмицу. М.М.
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ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ
Председник општине Књажевац обишао радове у улици “Девете бригаде” и на стадиону

ДРУШТВО

У БОЉЕВЦУ СУБВЕНЦИЈЕ 
ЗА 100 ПРОИЗВОЂАЧА

У АГРАРНОМ ФОНДУ 
15,3 МИЛИОНА ДИНАРА

Помоћ из општинског фонда за пољопривреду

Општина Кладово расписала конкурс за пољопривреду

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу се ових дана на више градилишта изводе 
велики инфраструктурни радови. Председник општине Милан Ђокић оби-
шао је у уторак радове у улици “Девете бригаде”, где је у току реализација 
пројекта партерног уређења, а посетио је и градски стадион, који је у фази 
реконструкције и уређења.

Радови у улици “9. Бригаде” су при крају и до сада је урађено више 
од 5.000 квадратних метара асфалта, уређен је паркинг простор и прилаз-
не саобраћајнице, изјавио је председник општине Милан Ђокић.

-Укупно 2,7 хектара, колико заузима насеље Девете бригаде, по зав-
ршетку овог пројекта попримиће неупоредиво лепши изглед, биће знатно 
функционалније и, верујем, подићи квалитет живота не само станара ових 
зграда, већ и околних улица - рекао је председник Ђокић.

Обимни радови на реконструкцији терена у току су на градском ста-
диону. Када буду завршени, овај објекат биће најозбиљнији адут општине 
Књажевац да поново постане центар за припреме спортских екипа не само 
из Србије, већ и иностранства.

-Сада у понуди имамо капацитете на Старој планини, реновирамо 
Бањицу, увелико се ради спортска хала Каплар, тако да ће реновирани ком-
плекс градског стадиона употпунити веома озбиљну понуду спортских обје-
ката који ће бити на располагању, надам се, великом броју спортиста из 
свих делова земље, као и гостима из иностранства- истиче Милан Ђокић.

На градском стадиону је завршено постављање система за подзем-
но заливање траве и у току су радови на постављању нове атлетске стазе. 

-Упоредо са тим, почиње и уређење помоћних терена које би тре-
бало да буде завршено за десетак дана. Још један битан детаљ је и набавка 

БОЉЕВАЦ - У Фонду за пољопривреду општине Бољевац, ове годи-
не је опредељено пет и по милиона динара за директне подстицаје произ-
вођачима, у оквиру подстицајних мера Програма руралног развоја. 

Уговоре о додели субвенција је потписало стотину произвођача за 
различите видове производње. 

-Мере које су од стране Фонда подржане ове године, пре свега се 
односе на куповину опреме и механизације, јер желимо да нашим произ-
вођачима омогућимо замену већ дотрајалих машина. Друга мера се односи 
на развој воћарске производње, односно набавку садница, као и за развој 
ратарства, које стимулишемо у делу опремања пластеника и нкупшовину 
опреме за наводњавање. Посебну пажњу ове године смо усмерили ка по-
бољшању расног састава оваца и коза и већ имамо изузетно интересовање 
међу сточарима за узгој аутохтоне Кривовирске жује - истиче Слађан Ђи-
миш, прдседник Скупштине општине Бољевац.

Осим директних подстицаја аграра, за унапређење живота у селима 
издвајају се средства кроз пројекте инфраструктуре. 

-Сваке године за уређење некатегорисаних и атарских путева у на-
шим селима , издвајамо до петнаест милиона динара. Помажемо и рад 
противградних стрелаца, а из доступних иностраних и домаћих фондова 
обезбеђујемо бесплатни семенски материјал и вештачко ђубриво нашим 
произвођачима - каже председник општине Небојша Марјановић. 

Иначе, Фонд за пољопривреду у Бољевцу је основан 2010. године, а 
осим директних подстицаја која добијају произвођачи, издвајају се и сред-
ства за унапређење рада пољопривредних удружења. Ове године, удру-
жењима је на располагању пола милиона динара. 

 М. 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“.

КЛАДОВО - Општина Кладово расписала је конкурс за расподелу 
средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне и поли-
тике руралног развоја општине Кладово у 2019. години. Од 15,3 милиона 
издвојених у аграрни Фонд из овогодишњег буџета локалне заједнице на 
име субвенција власницима регистрованих пољопривредних газдинстава 
биће исплаћено 14,7 милиона динара за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, за одрживо коришћење пољопривредног 
земљишта, за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструкту-
ре и за економске активности у оквиру подизање конкурентности произ-
водње по методологији коју регулисаше Правилник, док је износ износ од 
600.000 динара издвојен је за вештачко осемењавање крава. Право учешћа 
на конкурсу имају власници регистрованих полопривредних газдинстава 
са активним статусом. Конкурс је отворен до утрошка средстава, најкасније 
до 1. децембра, односно до 20. децембра за директна плаћања.

 М.Р.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

новог дигиталног семафора. Биће уређен и комплетан простор око терена 
и трибина, тако да ће публика, од прве Тимочанинове утакмице ове јесени 
на домаћем терену, бити у прилици да ужива у лепшем амбијенту градског 
стадиона, а, верујем, и у победама наше екипе у Српској лиги- рекао је Ми-
кица Видојевић, председник Спортског савеза.

Уређење комплекса градског стадиона овог лета поклопило се са 
великим успесима Тимочанина, који се освајањем титуле шампиона Зоне 
исток, пласирао у Српску лигу. С обзиром да ће од ове јесени имати неупо-
редиво боље услове на стадиону, очекује се да књажевачка екипа запаже-
не резултате оствари и у српсколигашком друштву.

Грађевинска сезона на подручју општине Књажевац наставља се 
несмањеним темпом. Радови на асфалтирању улица и путева биће на-
стављени од 15. септембра, крајем ове и почетком наредне недеље почиње 
реконструкција сеоских домова у Дебелици и Кожељу, као и поплочавање 
платоа испред хотела Јелен у Кални и Дома у Дубрави, а биће реконстру-
исан водовод у Кренти и до краја године завршен систем за водоснабде-
вање у Штитарцу.

 Љ.П.
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА 
„ТИМОЧКЕ ВЕСЕЉАКЕ”

После тријумфалног наступа на Сабору трубача у Гучи

КЊАЖЕВАЦ - После тријумфалног наступа на Сабору трубача 
у Гучи, за чланове оркестра “Тимочки весељаци” приређен је пријем 
у Скупштини општине. Званично најбољем оркестру 59. Сабора ве-
лики успех честитао је председник општине Милан Ђокић. Била је 
то прилика да млади музичари размене пригодне поклоне са пр-
вим човеком локалне самоуправе, као и да са представницима ме-
дија поделе утиске са овогодишњег, али и претходних наступа у Гучи.

За Оркестар “Тимочки весељаци” слободно се може рећи да је 
апсолутни победник 59. Сабора трубача у Гучи. Књажевачки пред-

ставници освојили су награду за најбољи 
оркестар, а припало им је и признање “Од 
злата јабука”, за најизворније музицирање. 

-Очекивали смо успешан наступ на 
Сабору, али да ћемо освојити две награ-
де, то је и за нас било изненађење. Успех 
добија на значају ако се има у виду да нам 
је ово тек друга година такмичења у сени-
орској конкуренцији. Сада нам недостаје 
само још једна награда како бисмо добили 
“Мајсторско писмо”, што је највеће могуће 
признање које се додељује у Гучи - рекао је 
Предраг Ђорђевић, шеф оркестра.

У суботу се у финалу, за награде 
стручног жирија и публике, надметало 16 
оркестара, а титула најбољег припала је ор-
кестру Тимочки весељаци.

За најбољег трубача проглашен 
Елвис Бајрамовић из Бојника. „Труба публи-
ке“ припала је Синиши Станковићу. 

Према речима председника Ђокића, данашњи поклони уру-
чени овим младим момцима представљају тек скромни знак пажње, 
а Тимочки весељаци од стране локалне самоуправе праву награду 
могу да очекују за наредни Дан општине. Овом приликом покрену-
та је и идеја да се најбољи оркестар овогодишњег Сабора у Гучи, 
заједно са осталим блех саставима из нашег града, званично пред-
ставе књажевачкој публици на великом концерту који би био орга-
низован највероватније током следећег месеца у Гургусовачкој кули.

 Љ.П.
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ПОБЕДНИКУ ХАРМОНИКА 
МАРКЕ „ДИВАЛ“

ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2018/19 
НА БИЛБОРДИМА

Билборди постављени на три локације у граду Бору

Борис Милић из Грделице овогодишња прва хармоника Србије

СОКОБАЊА - Симболичним спуштањем заставе овогодишњег победника 
завршена је 57. манифестација „Прва хармоника Србије „Сокобања 2019.“. Ове го-
дине прво место у конкуренцији сениора и и титулу „Прва хармоника Србије“ по-
нео је седамнестогодишњи Борис Милић из Грделице, друго место заузео је Петар 
Марковић из Пуковца а треће Ранко Стојменовић из Беча. Победник фестивала до-
био је хармонику марке „Дивал“, дар Туристичке оргнизације Сокобања која је ор-
ганизатор заједно са Општином Сокобања.

- Осећам се фантастично. Овом приликом би се захвалио свом учитељу Да-
либору Стојиљковићу из Власотинца који је најзаслужнији за мој успех. Око шест 
година свирам хармонику и данас сам стигао до жељеног циља. Конкуренција је 
била веома јака али сам успео да се изборим за титулу најбољег. Ово није први пут 
да се такмичим у Сокобањи, имао сам прилику да, у предходним годинама, освојим 
прва места у три категорије, старији пионири, млађи јуниори и јуниори - каже Бо-
рис Милић.

Прве вечери, наступили су такмичари млађих категорија. У конкуренцији 
млађих јуниора прво место заузео је Јован Пајовић из Чачка, друго Дејан Савић из 
Беча а треће место Жељко Јевремовић из Драгошевца. Међу „петлићима“ најбољи 
је био Јован Станојевић из Беча, другопласирани Давид Чолић из Шапца и треће-
пласирани Лазар Чутовић из Горњег Милановца. 

У категорији пионира прво место је припало Милану Пајићу из Жабара, дру-

го место Николи Симићу из Параћина а треће Милошу Балчину из Земуна и у кате-
горији старијих пионира прво место је заузео Лазар Станојевић из Падинске Скеле, 
друго Ђорђе Кристивојевић из Седлара и треће Андрија Живановић из Јевремов-
ца. Након наступа и проглашења најбољих наступио је „Дејан Петровић и Биг бенд“, 
победник Сабора у Гучи. Друге вечери наступили су такмичари у категоријама, ју-
ниори, дуети до 15 година и сениори. Најбољи јуниор био је Немања Ђаковић из 
Брчког у Републици Српској, друго место Никола Станојевић из Грделице а треће 
место Димитрије Цветковић из Младеновца. У категорији дуета победили су Фи-
лип Цветковић из Лесковца и Андрија Младеновић из Сурдулице. Након церемо-
није проглашења најбољих и поделе медаља концерт је одржао Мирослав Илић. 

Ове године учешће на фестивалу узело је 44 такмичара из целе Европе а 
стручни жири је радио у саставу Миша Мијатовић, Синиша Вићентијевић и Иван 
Најдић. М.Б.

БОР - На билбордима у Бору постављене су фотографије ђака ге-
нерације 2018/19. године свих основних и средњих школа на подручју те-
риторије града. Билборди се налазе на три локације и то у центру гра-
да, на шеталишту у улици Моше Пијаде и на лед билборду на улазу у град.   
-На овај начин желимо да промовишемо младе људе, да они најуспешнији буду по-
зитиван пример и охрабре младе генерације да постижу што боље резултате у шко-
ловању- рекао је градоначелник града Бора Александар Миликић.

 Извор: bor.rs
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Кладово добило ревијални музички фестивал

DANUBE FUN FEST
ВЕСТИ

СЛАВА СВЕТОГ 
ПАНТЕЛЕЈМОНА

РГОШКА БАЊИЦА 
У НОВОМ РУХУ

Доњи Милановац пригодно обележио Градску славу

Крајем јуна СП ресорт преузео управљање одмаралиштем

КЛАДОВО - После етно и Бордер рок град на Дунаву овог авгу-
ста добио је је још један феастивал „Denub fun fest”. Реч је о ревијал-
ном фестивалу ди џејева и музичких група који је намењен младима. 
У врелим августовским ноћима Кладовљанима и њиховим гостима 

МАЈДАНПЕК - Обележавање Градске славе Доњег Миланов-
ца, Светог Пантелејмона, ове године почело је уочи самог празника 
вечерњим богослужењем које је служио Епископ тимочки господин 
Иларион уз саслужење игумана манастира Буково Козме Радовића, 
те свештеника и ђакона тимочке, браничевске и орадске Епархије 
(Румунска православна црква), а уз присуство др Милете Радојевића, 
директора Канцеларије за вере у Влади Републике Србије док је до-
маћин био Драган Поповић, председник Општине Мајданпек. 

Претходно освећен је парохијски дом у порти храма који је 
проширен и обновљен средствима Канцеларије за вере, општине 
Мајданпек и прилозима верника, а улицама вароши прошла је ни-
кад лепша, свечанија и тако велика литија, у којој је уз свештенство, 
монаштво, многобројне вернике и грађане, било чланова култур-
но уметничког друштва, музичара, али и представника свих других 
структура.

На дан славе у храму Светог Николе одржана је литургија, а 
у граду је то био повод за бројна спортска и забавна дешавања. На 
простору крај Капетан Мишиног здања организовани су добро по-
сећени концерти естрадних звезда, Милана Топаловића и Ане Кокић.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

КЊАЖЕВАЦ - После преузимања од стране СП ресорта и зав-
ршетка радова на уређењу, омиљено излетиште Књажевчана биће 
још примамљивија дестинација за одмор и забаву.

Крајем јуна СП ресорт преузео је управљање одмаралиштем 
Ргошка Бањица. Рок за завршетак радова на реконструкцији и 
уређењу ресторана је 10. август. Оливер Јеленковић, агент продаје 
у СП ресорту, истиче да ће, поред ресторана, бити уређен целоку-
пан комплекс одмаралишта.

- Приликом преузимања, 26. јуна, затекли смо објекат у попри-
лично девастираном стању, тако да је требало много рада и улагања 
како би све ово било доведено у ред. Начин рада и понуда у ресто-
рану биће усклађени са стандардима који важе у свим нашим хоте-
лима, а уређењем околног простора, плаже и зелених површина, 
намера нам је да читав овај комплекс учинимо још примамљивијом 
дестинацијом, како за Књажевчане, тако и за госте нашег града- каже 
Оливер Јеленковић. Љ.П.

музику су пуштали српски ди џејеви, свирали су и певали бенд 
“Стерео банана” из Ниша, а ерупцију одушевљења изазвао је 
концерт Кики Лесандрића и Пилота.

Музичке вечери одржане су у организацији ТОО Кладово.
- Идеја је наишла на подршку локалне самоуправе и већ 

на премијери схватили смо да смо саградили темеље фести-
вала који ће дуго трајати. Плато код Дома омладине у пешач-
кој градској зони био је “тесан” да прихвати бројну публику не 
само из Кладова већ и из Неготина, Доњег Милановца и нама 
суседне Румуније. Посебно радује чињеница да су се са омлади-
ном из Кладова дружили и њихови вршњаци из дијаспоре који 
летњи одмор проводе у завичају - задовољан је Давид Ђурђе-
вић, директор ТОО Кладово.

Тродневне музичке свечаности у граду на обали Дуна-
ва потврдиле су оправданост реализације идеје у којој су мла-
ди имали праву прилику за дружење и разоноду уз тактове 
омиљене музике.

- Желели смо да позитивну синергију пренесемо на мла-
де с којима локална самоуправа има висок степен разумевања. 
Са три фестивал Кладово ће бити дестинација у коју се радо 
долази, сматрам да смо на премијери успешно положили ис-

пит уз податак да током тродневног дружења њие забележен ни нај-
мањи инцидент-истакао је Саша Николић, председник те подунавске 
општине, у којој су овог лета доминирали бројни садржаји, од етно 
и музичких фестивала који су одржани у оквиру програма “Кладов-
ско лето 2019.”

 М.Р.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Фото: Иван- Ивек Јовановић

Фото: Први Бордер рок фестивал у Кладову
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НКД: ЗАШТО МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ 
ДИСКРИМИНИШЕ МЛАДЕ ВАН БЕОГРАДА?

 „MOON FEST” НА 
СТАРОЈ ПЛАНИНИ

ОД ПОГИБИЈЕ ХАЈДУК 
ВЕЉКА 206 ГОДИНА

Sky active камп траје до 18. августа

Помен обавили свештеници архијерејског намесништва неготинског

Резултати два конкурса које је расписало Министарство омла-
дине и спорта (МОС) још једном су показали да држава фаворизује 
Београд. Упркос томе што Београд није ни територијално нити стати-
стички регион са највећим бројем становника, највише је пројеката 
управо од стране престоничких организација одобрено на конкур-
сима МОС-а. Сходно томе, и највећи део финансијског колача оти-
шао је управо на идеје које се тичу младих у Београду. Не спорећи 
чињеницу да је на оба конкурса највише пријављених пројеката до-
шло из главног града, не можемо а да се не запитамо зашто је чак 
20 пута више пројеката одобрено за пројекте пристигле из Београ-
да него из, примера ради, југоисточне Србије.

Имајући у виду да надлежни тврде да је југоисточна Србија ре-
гион у коме је најтеже доћи до посла, питамо се због чега две трећи-
не одобрених пројеката за стимулисање различитих облика запо-
шљавања, самозапошљавања и предузетништва младих долази са 
севера (погледати приложени Графикон запошљавање) у коме је, та-
кође, према речима надлежних, најлакше доћи до посла. Подршку 
Министарства омладине и спорта имаће тек трипројекта који долазе 
са подручја југоисточне Србије док МОС подржава чак пет пута више 
пројеката који долазе из престонице. Имајући у виду да су мигра-
ције унутар Србије углавном усмерене на престоницу те да је њихов 
најчешћи разлог управо запослење, питамо се зашто је ,,петостру-

КЊАЖЕВАЦ - На Старој планини ће и овог лета бити органи-
зован ноћни успон на Миџор у склопу манифестације Moon fest. Ту-
ристичка организација општине Књажевац, као и претходне годи-
не, организује ову манифестацију у сарадњи са Асоцијацијом Србија 
за младе. Организатор је заинтересованим учесницима понудио две 
могућности – прва је Sky active камп. Учесници ће најпре посети-
ти базен Бањицу, а затим одлазе у Балта Бериловац. Sky active камп 
траје до 18. августа и нуди бројне садржаје (камповање, музички 
програм, игре без граница, фитнес на отвореном, школу планина-
рења и ноћни успон на Миџор).

Сам успон на највиши врх Србије је свакако најатрактивнији 
догађај читавог Moon festa у недељи пуног месеца. Успон на Миџор 
биће организован у ноћи између суботе и недеље, а самом пеша-
чењу обронцима Старе планине претходиће ништа мање атрактивни 
садржаји код ресторана Плажа – посматрање звезданог неба, пре-
давање стручног тима и музички програм. Детаљније информације 
заинтересовани могу добити на сајту организације Србија за младе.

Иначе, статистика указује да је на Старој планини у периоду од 
јануара до маја ове године ноћило 38.650 домаћих туриста, што је у 
односу на мај прошле године повећање за 24 посто, саопштио је Ре-
публички завод за статистику. Стара планина је забележила највећи 
раст међу туристичким местима која су обухваћена анализом, а међу 
којима су српске планине и бање.  Љ.П.

НЕГОТИН - У оквиру обележавања 11. августа, дана погибије 
чувеног јунака Првог српског устанка, Вељка Петровића, делегације 
локалне самоуправе и организатора догађаја, Музеја Крајине, поло-
жиле су цвеће на његов гроб који се налази у дворишту неготинске 
Старе цркве и на споменик на месту погибије, који је подигнут давне 
1892.године. Поводом 206. годишњице од Вељкове погибије помен 
су обавили свештеници Архијерејског намесништва неготинског уз 
учешће хора Храма Свете Тројице. Обележавању Дана погибије Хај-
дук Вељка који је свој живот дао бранећи Неготин и Крајину на да-
нашњи дан далеке 1813. године присуствовали су и чланови спорт-
ских клубова који носе његово име. 

 Текст и фотографија: negotin.rs

ко’’ важније подстицати запошљивост у Београду него у деловима 
земље које млади рапидно напуштају управо због недостатка посла.

Идеје које долазе из Београда биле су у фокусу МОС-а и на 
конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта 
за спровођење цијева националне стратегије за младе и програма 
,,Млади су закон’’ (Графикон млади). Наиме, од 30 одобрених проје-
ката, чак је 20 дошло од предлагача из престонице док је тек један са 
подручја југоисточне Србије (од предложених 24). Питамо се да ли 
је разлог томе да чак три четвртине предвиђених средстава оде бе-
оградским организацијама тај што се млади због недостатка могућ-
ности у својим локалним срединама масовно селе за Београдили је, 
пак, реч о континуираном запостављању, а самим тим и слабљењу 
капацитета омладинских организација ван престонице.

НКД, као истраживачка организација, већ осам година ради 
најважније национално истраживање одрживости ОЦД у Србији. До-
бро упознати са капацитетима цивилног друштва широм Србије, од-
говорно тврдимо да су пројектне способности појединих одбијених 
апликаната изван Београда значајно јаче од многих одобрених пре-
стоничких иницијатива.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

ДОНАЦИЈА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР/ДОГАЂАЈ

На иницијативу Уједињених нација сваке године 12.-ог августа обеле-
жава се „Међународни дан младих“. Овај важан датум има за циљ да укаже 
на значај улоге младих људи у друштву, као и да се млади подстакну на ор-
ганизовање активности у циљу скретања пажње јавности о свом положају. 
Такође, ово је јединствена прилика за све који имају интерес да се уједине 
и осигурају да млади буду укључени у доношење одлука на свим нивоима.

Појам „млади“ описује фазу живота између детињства и одраслог 
доба. Младост је посебно животно раздобље у којем се уз биолошко и пси-
холошко сазревање, одвија и процес укључивања појединца у друштвену 
заједницу. Током тог раздобља, од младих се очекује да развију вештине и 
способности којима би могли да преузму улоге у свим областима друштве-
ног деловања. Процес укључивања појединца у друштво по правилу траје 
док се не постигне примерен степен социјалне аутономије, одговорности 
и самосталности.

Овогодишња тема Међународног дана младих „Трансформација 
образовања“, наглашава напоре да се образовање учини релевантнијим, 
праведнијим и инклузивнијим за све младе, укључујући и напоре самих 
младих. Међународни дан младих 2019.године испитаће како владе, младе 
и организације усмерене на младе, као и друге заинтересоване стране како 
би се трансформисало образовање и уложили сви расположиви напори 
који доприносе постизању Циљева одрживог развоја до 2030.године.

Статистика нас подсећа да су још увек потребне значајне трансфор-
мације како би се образовни системи учинили инклузивнијим и присту-
пачнијим:

•	 Само 10 % људи има завршено средњошколско образовање у 
земљама са ниским приходима

•	 40% светске популације се не образује на језику којим говоре или 
потпуно разумеју

•	 преко 75% избеглица средњошколског узраста је ван школе.
•	 У Србији је стопа завршавања основне школе висока и у 2018. 

години је износила 97% док обухват младих узраста од 19 до 24 

године високим образовањем износи 39%. Иако је то значајан 
помак у односу на раније године, забрињава податак да је стопа 
завршавања високог образовања изузетно ниска. Поред тога млади 
људи са инвалидитетом, младе жене, млади који припадају рањивим 
групама или су у рањивим ситуацијама, суочавају се са додатним 
изазовима у приступу образовању које треба да уважава њихове 
различите потребе и способности, као и да одражава и прихвата 
њихове јединствене реалности и идентитете.
Учинити образовање релевантним, праведнијим и инклузивнијим је 

кључно за постизање одрживог развоја. Образовање је „развојни мултипли-
катор“ јер игра кључну улогу у убрзању напретка у свих 17 циљева одржи-
вог развоја, било да се ради о искорењивању сиромаштва, добром здрављу, 
родној равноправности, пристојном раду и развоју, смањењу неједнакости, 
деловању на климу или изградњи мирољубивих друштава. Oбразовање би 
требало да доведе до ефективних исхода учења, са садржајем школских 

програма и педагогије који одговарају сврси, не само за четврту индустриј-
ску револуцију и будућност рада и живота, већ и за прилике и изазове које 
друштвени контексти, који се брзо мењају, доносе.

Aнгажовање младих је кључно за постизање релевантнијег, правед-
нијег и инклузивнијег образовања. Организације младих трансформишу 
образовање путем партнерства са владама, образовним институцијама и 
другим заинтересованим странама, лобирају и заговарају образовне поли-
тике и развијају додатне програме обуке. Oрганизације младих решавају 
препреке за младе по питању економског статуса , етничке групе, родне 
припадности и других карактеристика, као и по питању ажурирања обра-
зовних планова и школских курикулума, те укључивању садржаја о миру, 
правди и животној средини и климатским променама, међу многим дру-
гим областима. Ангажман младих је од суштинске важности за трансфор-
мацију образовања и средство за инклузивни развој младих и одрживи 
развој у ширем смислу.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар
Одсек за промоцију здравља

БОР - Чланови Rotaract клуба Бор су у четвртак посетили Службу 
хитне медицинске помоћи Дома здравља Бор и том приликом, симболич-
ном донацијом, отпочели сарадњу и са овом Јавном установом у Бору. Наи-
ме, након званичног састанка са замеником директора Дома здравља Бор, 
спец. др мед. опште медицине Слађаном Јовановић и разговорима о мо-
гућој сарадњи, чланови Rotaract клуба Бор су, сходно договорима, дони-

рали чаршаве, пешкире, топломере и апарат за притисак. Ова донација 
је обухватила све оно што је, према речима заменика директора Дома 
здравља Бор, било дефицитарно у датом тренутку у тој служби, а што је 
на састанку и договорено.

- Настојимо да својим скромним доприносом укажемо на значај 
бриге о људима, њиховом физичком и менталном здрављу. Служба хит-
не медицинске помоћи је свакако једна од најхуманијих служби једне 
локалне заједнице. Ови људи несебично, 24 х дневно стоје на распола-
гању сваком човеку, због чега им се треба дати на значају. У претходном 
периоду медији су били сведоци акција са Општом болницом Бор, за-
тим Народном библиотеком у Бору, а да се наша делатност не огранича-
ва само на јавни сектор говори и акција донације са малим приватним 
предузећима под слоганом „Човек је највеће богатство“, која је уприли-
чена за Светски дан безбедности и здравља на раду. Мото нашег клуба 
је служење и дружење, па се надамо успешним акцијама и донацијама 
и у будућности- истакла је Јелена Голубовић, ПР Клуба.

Подсетимо, Rotaract клуб Бор је у претходном периоду, низом ак-
ција, отпочео сарадњу и са Општом болницом Бор, Народном библиоте-
ком Бор и низом приватних фирми, у виду донација и акција обележавања 
светских дана. Овога пута свој успешан пут ка помоћи локалној заједни-
ци и побољшању квалитета услуга за све грађане, наставили су са Домом 
здравља Бор.

Саопштење за јавност


