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КЊАжЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић састао 
се са Филипом Абрамовићем, помоћником министра заштите животне сре-
дине. Састанак је био посвећен санацији депоније, управљању комунал-
ним отпадом, те изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода. 

-Основна тема била је изградња трансфер станице и пројекат који је 
Министарство финансирало, као и даљи наставак и реализација изградње 
трансфер станице, чиме ће престати депоновање отпада на старој несани-
тарној депонији и преусмеравање на Пирот, а затим и на Халово. Израдиће 
се и пројекат санације старе депоније, до њеног затварања. Ове године из-
радићемо 14 пројеката, а конкурс је у току - рекао је помоћник министра.

Општина Књажевац, у сарадњи са Мини-
старством почетком наредне године може да кре-
не у израду пројектно – техничке документације и 
за изградњу система за пречишћавање отпадних 
вода, казао је Абрамовић. 

-Са председником смо разговарали о ло-
кацији, њеној припреми у планско – имовинском 
смислу, што је предуслов да почетком следеће 
године Министарство, у сарадњи са општином 
Књажевац, може да крене у израду пројекта и из-
налажење начина финансирања. Уз управљање от-
падом, то су два кључна еколошка проблема, важ-
на за живот и здравље људи-додао је Абрамовић.

Начинили смо још један корак ка решавању 
вишедеценијских проблема, сматра председник 
Општине Милан Ђокић.

-Дефинисали смо даљи план активности 
кроз неколико важних сегмената. Први је рекул-
тивација градске депоније. Знамо какав смо про-
блем имали када се депонија запалила и колико 
је непријатности нанела свим грађанима. Да се то 
више не би дешавало, након престанка експлоата-
ције, потпуно ћемо, уз подршку Министарства, ре-
култивисати депонију. То се неће десити за недељу, 
две дана. Треба урадити пројекат санације, треба 
да почнемо да возимо отпад ка регионалним депо-
нијама, а пре тога да урадимо и трансфер станицу. 
Још један важан сегмент је и постројење за пре-
чишћавање отпадних вода. Кроз национални инве-
стициони програм, који се најављује са републич-

ког нивоа, ми желимо да идемо у корак са временом, да израдимо пројекте, 
што уопште није јефтино, тако да са спемним документима сачекамо тре-
нутак када ће држава расписати позив за финансирање постројења. Жеља 
нам је да будемо еколошки одговорни, да нашу општину и у делу животне 
средине, нашим поколењима оставимо онакву какву смо је од предака на-
следили, или још чистију и лепшу-истакао је Ђокић.

Општина Књажевац моћи ће да рачуна и на средства за финанси-
рање радова на подизању нових шума, чуло се на овом састанку.

 Љ.П.

СОКОБАЊА - Специјална болница “Сокобања” лидер у здравстве-
ном туризму, располаже са 540 постеља од којих је 290 умрежених, 125 за 
болничко лечење и 165 за рехабилитацију.

-Сокобања је позната по лековитости још из доба Римљана а ове го-
дине обележава се и 182 године организованог туризма, тако да је то најста-
рија и тренутно, најпосећенија бања у Србији. Специјална болница при-
мењује најсавременије терапијске процедуре у лечењу и рехабилитацији 
и првенствено се бавимо акутним и хроничним опструктивним бронхити-
сом, бронхијалном астмом код деце и одраслих, акутна и хронична респи-
раторна сувицијенција, пост пнеумионична стања, респираторне инфек-
ције и друго. Значи обухвата све болести дисајних органа, осим турбекулозе 
– казала је Весна Милановић, директорка Специјалне болнице “Сокобања”.

Ова установа поседује и одељење локомоторне рехабилитације где 
се збрињавају пацијенти који имају проблема са реуматизмом, како кич-
меног стуба тако и са реуматизмом периферних зглобова и са ванзглоб-
ним реуматизмом.

- Имамо два термо минерална извора, са хипо и хипер термалном во-
дом, и Специјална болницаје једина која може да користи у Сокобањи леко-
витост свих фактора, што је одобрило и Министарство здравља. Хипотер-
мални минерални извор прија пацијентима који имају психичке проблеме, 
неурозе, физичку и психичку исцрпљеност. Примењујемо и инхалацију са 
природном минералном водом, ако је потребно уз примену лекова и ме-
дицинских третмана -додала је Милановићка.

Ова медицинска установа располаже са пет објеката распоређених 
на неколико локација. 

-Имамо одличну пулмолошку и кардиолошку дијагностику. Када дођу 
гости могу да ураде сву неопходну дијагностику, лабораторију и рентген 
дијагностику. Специјална болница примењује и fitness и welnes програм а 
имамо и слану собу - закључила је Весна Милановић. 

 Д.К.
Пројекат „Здравствени туризам-чудесна моћ Сокобање“ суфинансира општина 

Сокобања. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове 
органа који је доделио средства.“
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ШКОЛСКИХ ЗГРАДА

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

У Кладову се гради нова зграда Центра за социјални рад Припреме за грејну сезону обављене

Приводи се крају, али и почиње

ДРУШТВО

КЛАДОВО - У дворишту Општинске управе Кладово срушена је ста-
ра дрвена барака, саграђена безмало пре шест деценија у којој су биле 
просторије Центра за социјални рад. На тој локацији биће саграђена нова 
спратна зграда која ће бити функционалнија и конфорнија ,јер је пројек-
том предвиђено да у приземљу буду канцеларије Центра за социјални рад, 
а на спрату сала за састанке у којој ће се одржавати седнице СО Кладово, 
али и други скупови.

-Површина новосаграђеног спратног објекта биће 600 квадрата, 
пројектом је предвиђено и комплетно опремање канцеларијским намеш-
тајем, тако да ће корисници услуга Центра за социјални рад имати бољи ам-
бијент од оног у старој бараци. Обећање које смо дали грађаним општи-
не Кладово испунићемо до краја календарске године за када се планира 
завршетак радова - казао је Саша Николић, председник општине Кладово.

Рушење бараке било је поверено запосленима у ЈП “Комуналац” који 
су уз поршку “Ђердап-услуга” успешно окончали посао који је претходио 
почетку радова на градњи новог објекта.

- Радове вредне 26,3 милиона динара финансирају Министарство 
за рад и социјалну политику и општина Кладово. Извођач радова су “Ђер-
дап-услуге” фирма из Кладова- истакао је Златко Калиновић начелник, 
Општинске управе. 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”.

КЊАжЕВАЦ - На 37. седници Скупштине општине усвојен је други 
по реду ребаланс буџета, чиме су створени услови да се конкретно финан-
сијски помогне произвођачима вишања. Они ће, како је рекао председник 
Општине Милан Ђокић, добити још по три динара по килограму на име пре-
мија за вишње предате у овој години. 

Ребалансом, у буџет су ушла средства која смо добили из разних из-
вора, а на основу пројекта, које су урадила наша јавна предузећа и устано-
ве, казао је на седници Скупштине општине, образлажући одлуку о изме-
нама и допунама одлуке о буџету, председник Општине Милан Ђокић. Он 
је посебно нагласио да ће 15 милиона динара бити намењено премијама 
за произвођаче вишања.

- Овим ребалансом створили смо услове за врло конкретну помоћ 
вишњарима због дугогодишњег поремећаја и ниске цене на тржишту, а и 
због прилично ниског приноса по хектару у току ове године - казао је Ђо-
кић. 

Одборници су усвојили извештаје о раду основних и средњих шко-
ла у 2019. години и њихове годишње планове рада. Усвојен је, иако крити-
кован од стране опозиције, нови пословник о раду, усклађен са изменама 
Закона о локалној самоуправи и са Статутом општине. Љ.П.

МАЈДАНПЕК - Мајданпечка топлана ће пред званичан почетак греј-
не сезоне у Србији, 15.октобар, овог викенда започети топле пробе система 
за даљинско грејање, а све кориснике даљинског грејања је већ загрејала 
информација да рачуни, без обзира на поскупљење мазута, неће бити по-
већавани током предстојеће грејне сезоне.

У Јавно комуналном предузећу „Мајданпек“ благовремено су обави-
ли ремонт великог котла, а приводе крају и ремонтовање помоћног, малог 
котла, који ће додатно обезбедити стабилност у раду топлане и континуи-
тет у испоруци топлотне енергије.

У овом предузећу истичу да су у оквиру припрема за успешну грејну 
сезону, заменили 200 метара дотрајале, топловодне мреже, интензивно ра-
дили и на топловодним инсталацијама и урадили доста да сам систем буде 
спреман. 

И у локалној самоуправе се надају да ће предстојећа сезона бити 
успешна и квалитетна, поготову, ако и корисници услуге, а њих је 2200, буду 
ревносни при измиривању сопствених обавеза. Јер, обезбедили су субвен-
ције од близу 200 милиона динара, за набавку мазута, реализацију ремон-
та и замену дела топловодне мреже. И.Ћ.

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

МАЈДАНПЕК- Оно што је од почетка ове школске године у локалној 
самоуправи најављивано, реализује се од почетка ове радне недеље, па 
мајданпечки средњошколци наставу похађају у Основној школи “12.септем-
бар” док се њихова школска зграда припрема за другу фазу реновирања. 
Гимназијалцима се настава одвија у истој смени када и основцима, док су 
ученици Техничке школе у супротној смени.

У поменутој згради завршено је реновирање простора који користи 
Музичка школа “Ранко Кривић”, па су ученици те школе поново у свом про-
стору, својим кабинетима који се сређују и дотерују. И реновирање друге 
градске основне школе, ОШ „Велимир Маркићевић“ које је започето током 
летњег распуста, у завршној је фази.

Замењена је унутрашња дрвена, новом ПВЦ столаријом, реновира-
не су и санитарне просторије, окречене све учионице, ходници и фискул-
турна сала, а офарбани радијатори и прочишћен систем за грејање. Побољ-
шана је енергетска ефикасност на чему се у овој школи интензивно радило 
у последње две године, а завршницу треба да добије постављањем изола-
ције и фарбањем фасаде. Локална самоуправа је у ове радове инвестира-
ла осам милиона динара. И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.
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„ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА НА 
СТАЗАМА ЗДРАВЉА“

Промоција монографије о Специјалној болници „Сокобања“

СОКОБАЊА - Свечана промоција моногра-
фије о Специјалној Болници „Сокобања” ауторке но-
винарке Љиљане Николић под називом „Четрдесет 
година на стазама здравља” одржана је у инхалато-
ријуму Амама у Централном градском парку. Про-
моцији су присуствовале многе званице, а пре све-
га садашњи и некадашњи радници ове здравствене 
установе који су се са сетом и радошћу сећали не-
ких давнијих дана.

Све присутне поздравила је Весна Милано-
вић, директорка Специјалне болнице „Сокобања”, 
која је истакла да ова монографија обухвата и зна-
чајне годишњице за здравство и културу не само 
Сокобање већ и Србије, као што су 185 година од 
постављања првог званичног државног бањског 
лекара у Кнежевини Србији и то у Сокобањи и 75 
година откако је Иво Андрић у вили „Бота” 1942. го-
дине започео роман „На Дрини ћуприја”.

- Радници специјалне болнице могу да буду поносни јер су остваре-
ни изванредни резултати у струци и у унапређењу свеукупне здравствене 
понуде. За протекле четири деценије овде је лечено више од пола мили-
она пацијената и бањских гостију из свих крајева земље и иностранства. 
О њима је бринуло и брине 90 лекара, шест доктора наука, пет магистара, 
шест примаријуса и 69 специјалиста. Болница је наставна база Медицин-
ског факултета Универзитета у Нишу. Очекујем да ће ово друго допуњено 
издање монографије о нашој кући допринети да сазнате више не само о 
развоју здравства и Специјалној болници, већ и о животу ове котлине од 
1833. године до данас - рекла је између осталог директорка Милановић.

Др Синиша Ђорђевић који је био директор ове здравствене устано-
ве у периоду од  1994. године до 2001. године говорио је о  лошем периоду 
Специјалне болнице током 90-их година и великој борби тадашњег руко-
водства и свих радника да јој се врати стари сјај у чему су и успели.

Др Снежана Живановић, доцент на Меди-
цинском факултету у Нишу и шеф одсека пулмоло-
гије првог педијатријског одељења клинике за де-
чије интерне болести, која је на почетку каријере 
радила у овој здравственој установи врло емотив-
но прочитала је есеј који је написала о Светисла-
ву Радивојевићу доктору, медицинских наука који 
је остао у лепом сећању многим пацијентима али 
и колегама.

О монографији је говорила и рецензент про-
фесор др Љиљана Марковић - Денић која је истак-
ла да значајну вредност монографији даје обиље 
копија оригиналних материјала и списа из богате 
историје Сокобање и њених природних извора, 
мноштво старих фотографија које су сачувале важ-
не тренутке времена од заборава, али и стил којим 
је писана.

– Прегледно и јасно као лаганом нити њене 
речи теку повезано вешто спајајући медицинске термине и називе народ-
них обичаја – рекла је између осталог докторка Марковић – Денић.

Ауторка монографије Љиљана Николић, изнела је занимљиву тезу 
по којој је организовани бањски туризам у Сокобањи и Србији почео ра-
није од тренутно званично прихваћеног датума.Позивајући се на податке 
које је открила у архивама, истакла је да поручник Лазаревић из Крагујев-
ца није био први бањски гост са упутом.

- Нашла сам у Крагујевцу и у архиву Србије да је Филип Поповић, вој-
но лице из крагујевачког гарнизона, дошао у Сокобању на лечење 1836, а 
доктор Ђока Новаковић 1834. године шаље књазу Милошу писмо, садржај 
писма је објављено и у монографији, у коме обавештава књаза да је у Бањи 
успешно лечен трговац из Београда, а упут је такође стигао из књаз Мило-
шеве канцеларије - рекла је Николић.

 М.Б.
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МИЛИКИЋ: СТВАРАМО БОЉЕ МЕСТО 
ЗА жИВОТ БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА 
НАЈБОЉЕ ЂАКЕ

Обележен Дан града Бора

Награђени најбољи борски ученици

БОР - Свечаном академијом у Музичкој школи “Миодраг Васиље-
вић”, полагањем цвећа на спомен обележје настрадалима у Другом Свет-
ском рату и пријемом за делегације из Криве Паланке из Македоније, градо-
ва Хмељницки из Украјине и Вулкан из Румуније у сали градске Скупштине 
обележен је 3. Октобар, Дан Града Бора. 

Драган Жикић председник Скупштине града Бора поздравио је при-
сутне госте и пожелео им пуно успеха у даљем раду.

- Између две свечане седнице скупштине града, скупштина је засе-
дала осам пута, обрађујући укупно 251 тачку дневног реда. Рад скупшти-
не је био конструктиван и ефикасан-нагласио је Жикић.

 Александар Миликић, градоначелник града Бора 
нагласио је да је Бор један од најмлађих и најлепших гра-
дова у Србији са богатом културом, традицијом и исто-
ријом којом може да се поноси.

- Наша је обавеза да унапређујемо све од инфра-
структурних пројеката , развоја школства, образовања, 
културе, здравства, да развијамо све системе кроз које 
ћемо из године у годину остављати боље место за живот 
генерацијама које долазе. Поред сећања на 75 година од 
завршетка Другог светског рата и смрти великог песни-
ка Миклоша Раднотија, будућност града Бора треба да 
посветимо нашим најмлађим суграђанима, нашој деци. 
Отварањем новог рудника “Чукару Пеки”, градски буџет 
би требао да се увећа за скоро четири милијарде динара. Анализе кажу и 
да ћемо моћи да градимо путеве и унапређујемо инфраструктуру много 
више него данас. Нећемо много обећавати радићемо а онда и причати о 
томе. Хвала Влади Србије која нам је омогућила да радимо многе вредне 
пројекте –казао је Миликић.

Након пријема три стране делегације у сали градске Скупштине, 
први човек Бора је нагласио и да се из таквих разговора и пријема нај-
боље препознају идеје које се могу заједничким снагама развијати, и раз-
менују позитивна искуства.

- Сваки град је за себе специфичан, али у сваком месту постоје до-
бре идеје које се могу пренети на друге градове а битно је да добра иску-
ства примењујемо код нас, развијамо наш град и обезбеђујемо боље усло-
ве за наше суграђане-нагласио је Миликић.

Борјанчо Мицевски, градоначелник Криве Паланке из Македоније 
честитао је Дан града свим Боранима.

 - Велики број људи из Криве Паланке се преселио у Бор са својом 
фамилијом, велики број Кривопаланчанина има дугогодишње рударско ис-
куство, има и фолклорно друштво које гостује у Бору-казао је Мицевски.

Делегација из града Хмељницки из Украјине изра-
зила је задовољство што присуствује обележавању Дана 
града Бора.

-Срећни смо што радимо на даљим пријатељским 
односима између ова два града. Украјина тренутно про-
лази кроз тешка времена, јер на тој територији иде рат, 
али је спремна да реши сва питања и даље напредује 
према Европском савезу. Наредне године изражавамо 
наду да делегација из Бора буде присутна крајем сеп-
тембра на обележавању Дана града Хмељницки где ће се 
уједно обележити и 25 година братимљења града Хмељ-
ницки и града Бора. Свим Боранима желимо пуно среће 
и пријатељског напретка – казао је Сергеј Рамез из гра-
да Хмељницки.

Иле Георге, градоначелник града Вулкан из Румуније је казао да су 
почаствовани што присуствују обележавању прославе уочи обележавања 
Дана града Бора.

- Сарадња наша два града почела је пре четири месеца, када је еки-
па рукометашица из Бора гостовала на турниру у Вулкану и победиле су 
на такмичењу. Чврсто верујем да култура и спорт могу направити најбоље 
везе два града, много јаче од политике. Факултети у наша два града већ са-
рађују и с обзиром да имамо исте врсте индустрије, можемо и са те стране 
да остваримо напредак – казао је Георге.  Д.К.

БОР - У сали музичке школе „Миодраг Васиљевић” у Бору протекле 
недеље уручене су новчане награде за најбоље ученике борских основних 
и средњих школа,вуковце и носиоце прва три места на републичким так-

мичењима као и за њихове професоре. Град Бор је из буџета за ову наме-
ну издвојио милион динара.

Број награђених ђака је приближно исти као и прошле године,а ву-
коваца је у основним школама било 29 који су награђени са 5.500 динара, 
док је средњошколцима прирало 26 Вукових диплома и они су добили по 
6.000 динара.

-Што се тиче броја награђених ученика немамо драстичних осцила-
ција, задржали смо се на прошлогодишњем нивоу пар ученика мање-ви-
ше. Град је ове године определио знатно већа средства, јер ту децу треба 
наградити што је више могуће,јер они то заслужују. Новчане награде су још 
једна од мотивација да уче и буду још бољи-казала је Тамара Пауновић,члан 
Градског већа за образовање.

Допринос постигнутим резултатима борских ученика дали су њи-
хови ментори којих је ове године било 62 од чега 52 из основних и 10 из 
средњих школа и они су награђени са 4.000 динара.

Град Бор је ове године наградио укупно 188 ђака, од чега 131 учени-
ка и наставника основних и 57 из четири борске средње школе.

Ученици који су освојили једно од прва три места на републичким 
такмичењима награђени су износима од 4.000 до 5.000 динара, док је пла-
сман на међународном такмичењу награђен са 7.000 динара.

 М.М.
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ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
„Наталитет - аларм за будућност Књажевца“ (3)

KЊАжЕВАЦ - Средства буџетског фонда за повећање наталитета 
општине Књажевац користе се ради пружања финансијске подршке поро-
дици са децом у области усклађивања рада и родитељства и посебног под-
стицаја и подршке родитељима да остваре жељени број деце на терито-
рији општине Књажевац. У том погледу, из општинског буџета издвајају се 
значајна средства за једнократну новчану помоћ породици за новорође-
но прво, друго, треће, четврто и пето дете, за поклон честитку за прво но-
ворођено дете у години, за новчану помоћ за лечење стерилитета као и за 
лечење деце, за новчану помоћ незапосленој мајци трећег, четвртог и пе-
тог детета и за новчану помоћ за друге намене које су од битног значаја за 
рађање и популациону политику.

Једнократну новчану помоћ породиље за прво и друго дете добијају 
по 35 000 динара, за треће и четврто по 100 хиљада динара а за пето се из-
нос утврђује одлуком Општинског већа. Према правилнику о критерију-
мима и мерилима за коришћење средстава буџетског фонда за повећање 
наталитета општине Књажевац право на једнократну новчану помоћ по-
родици може да оствари запослена мајка првог, другог, трећег, четвртог 
и петог детета и незапослена мајка првог и другог детета која у моменту 
рођења детета: има држављанство Републике Србије и пребивалиште на 
територији општине Књажевац, непосредно брине о свој деци претход-
ног реда рођења, да деца претходног реда рођења нису смештена у уста-
нову социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на 
усвојење , да није лишена родитељског права у односу на децу претходног 
реда рођења, да деца претходног реда рођења редовно похађају школу, 
односно припремни предшколски програм, да маолетна деца претходног 
реда рођења имају пребивалиште на територији општине Књажевац, као 
и да један од родитеља има пребивалиште на територији општине Књаже-
вац најмање три године. 

- Изузетно, право може остварити мајка која је страни држављанин 
да има статус стално настањеног странца, под условом да је дете рођено 
на територији Републике Србије и да има држављанство Републике Србије. 
Захтев подноси мајка у року од шест месеци од дана рођења детета, однос-
но отац. Уколико се у једном порођају роде близанци или више деце ово 
право припада по сваком детету-наводи се у овом правилнику.

У овом документу се наглашава да и изузетно право коришћења 
средстава овог буџетског фонда може остварити и отац детета, уколико 
мајка није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, однос-
но уколико је мајка детета страни држављанин а нема статус стално на-
стањеног странца.

Из општинске касе се издвајају средства и за прво новорођено дете 
у години у виду поклон честитке, чији се износ утврђује у складу са распо-
ложивим средствима у буџету који одређује Председник општине. Извеш-
тај о првом новорођеном детету доставља Здравствени центар Књажевац.

Парови остварују и право на новчану помоћ за лечење стерилитета 
било да живе у браку или ванбрачној заједници код којих постоје здрав-
ствене индикације и реална могућност за излечење стерилитета. 

- Висина новчане помоћи опредељује се у зависности од располо-
живих средстава у буџету општине Књажевац за текућу годину. Уз захтев 

за доделу новчане помоћи за лечење сте-
рилитета подносе се: Извод из матичне 
књиге венчаних, односно оверена изјава 
два сведока о постојању ванбрачне зајед-
нице, копија медицинске документације 
и по потреби оригинал на увид, копије 
рачуна за пружање медицинских услуга 
и по потреби оригинал на увид, или број 
текућег рачуна и очитане личне карте за 
оба брачна односно ванбрачна партне-
ра, као доказ о пребивалишту на терито-
рији општине Књажевац у тренутку под-
ношења захтева. Надлежно Одељење у 
поступку давања мишљења по службе-
ној дужности из службених евиденција 
прибавља податке из матичне књиге 
венчаних. Уколико се средства преносе 
на текући рачун, корисник је у обавези да 
достави Извештај о утрошеним средстви-
ма за намене за које су средства опре-
дељена, и то у року од најкасније 60 дана 
од дана преноса, Одељењу за привреду 
и друштвене делатности и Одељењу за 
буџет и финансије и утврђивање и на-
плату локалних јавних прихода. Пре до-
ношења Одлуке од стране Општинског 
већа по захтеву за остваривање права 

из овог члана, прибавља се мишљење Општинске управе - Одељења за 
привреду и друштвене делатности и Локалног савета за здравље. Изузет-
но може се одобрити помоћ ради куповине лекова потребних у поступку 
лечења стерилитета који нису финансирани од стране РФЗО, а на основу 
медицинске документације. Помоћ из овог члана, одобрава се уколико су 
испуњени услови из овог Правилника и уз прилагање Потврде РФЗО да ле-
кови из медицинске документације нису финансирани од стране РФЗО-на-
води се у овом документу.

Општина Књажевац даје и право на новчану помоћ у лечењу детета, 
коју могу да остваре родитељи детета оболелог од дуже или теже болести. 

- У изузетним случајевима родитељи ово право могу да остваре по-
сле пунолетства детета уколико је дијагноза утврђена пре пунолетства, уко-
лико се ради о тешким малигним и другим болестима детета а најдаље до 
26. године старости, уколико је дете лишено пословне способности. Виси-
на новчане помоћи опредељује се у зависности од расположивих сред-
става у буџету општине Књажевац за текућу годину – каже се између оста-
лог у правилнику.

Овим документом регулисано је и давање новчане помоћи неза-
посленој мајци трећег, четвртог и петог детета, које примају 480 хиљада 
динара у 24 месечне рате. Ово право може остварити мајка која у момен-
ту рођења детета: има држављанство Републике Србије и пребивалиште 
на територији општине Књажевац, непосредно брине о свој деци прет-
ходног реда рођења, да деца претходног реда рођења нису смеште-
на у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу 
или дата на усвојење, да није лишена родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења, да деца претходног реда рођења редов-
но похађају школу, односно припремни предшколски програм, да мао-
летна деца претходног реда рођења имају пребивалиште на територији 
општине Књажевац, да један од родитеља има пребивалиште на тери-
торији општине Књажевац најмање три године, да се налази на евиден-
цији Националне службе за запошљавање и да није корисник права на 
новчану накнаду по основу незапослености или да је носилац или члан 
пољопривредног домаћинства, или да нема података о пријавама на оси-
гурање и одјавама осигурања док изузетно, право из претходног става 
може остварити мајка која је страни држављанин да има статус стално 
настањеног странца, под условом да је дете рођено на територији Ре-
публике Србије и има држављанство Републике Србије. Захтев подноси 
мајка у року од 12 месеци од дана рођења трећег, четвртог односно пе-
тог детета –дефинисано је правилником.

Општина Књажевац доста улаже у образовање а у оквиру финан-
сијске подршке породици са децом обезбеђује се и бесплатна ужина за 
све ученике основних школа на територији општине, а за треће дете, децу 
из материјално угрожених породица, децу избеглих, прогнаних и интерно 
расељених лица, децу палих бораца, децу са сметњама у развоју добијају 
се и бесплатни уџбеници.

Пројекат „Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ суфинансиран је од стране 
општине Књажевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 
ставове органа који је доделио средства.”

Фото: Архива „Тимочких”
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ГРАДСКИ ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ДЕЛОВАО ПРЕВЕНТИВНО

КАДА СТВАРАЈУ 
МАЛИ УМЕТНИЦИ

Бор: „ПП заштита – небрига која тиња” (6)

Обележавање „Дечје недеље” и кроз занимљиву радионицу

ДОГАЂАЈИ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ВОЋАРЕ
Потписани уговори са борским пољопривредницима

БОР - Представници Градске управе у Бору закључили су уговоре са 
12 пољопривредних произвођача који ће уз помоћ субвенција града од 60 
одсто купити саднице воћа и винове лозе. 

-Град Бор је ове године одвојио знатно већа средства за субвенције 
у пољопривреди које износе 25 милиона динара. Наредне године ћемо 
буџет увећати за још неколико десетина милиона динара јер се показало 

БОР - Градски штаб за ванредне ситуације деловао је превентивно 
по питању свих могућих дешавања у ванредним ситуацијама. Међу зна-
чајнијим активностима у раду Градског штаба било је усвајање Оператив-
ног плана одбране од пожара, чији је већи део реализован. Објашњено је 
да су се мере спроводиле како би се што више утицало на превенцију из-
бијања пожара и подигла свест код људи, а првенствено пољопривред-
ника, о штетности и последицама спаљивања траве и остатака летине на 
њивама. Захваљујући Сектору цивилне заштите и повереницима, инфор-
мације су брже стизале до надлежних, што је показало да њихова реакција 
буде боља и ефикаснија.

Како се наводи у извештају о активностима Градског штаба за ван-
редне ситуације, активности из оперативног плана одбране од пожара од-
носиле су се на посете месним заједницама, где су представници локалне 
самоуправе у сарадњи са припадницима Ватрогасно спасилачке јединице 
из Бора, и службеницима Пољопривредне Саветодавне и Стручне службе 
из Неготина вршили едукацију грађана о штетности паљења стрњика и из-
азивања пожара на отвореном простору.

- Том приликом смо присутним грађанима делили и летке које смо 
штампали. Поправљали смо противпожарне путеве и уређивали алтерна-
тивне водозахвате у руларним деловима наше градске управе и у близини 
великих шумских комлекса. Сви прилазни путеви великим шумским ком-
плексима и алтернативни водозахвати су уцртани на карти са снимљеним 
кординатама. Наши повереници су стално на терену када је повећана опас-
ност од пожара и прате ситуацију након чега нас извештавају уколико буде 
потребе. За потребе раног откривања пожара, пре свега у слабо насеље-
ним деловима покривеним шумом, испланирали смо буџетом средства за 
постављање ротационе камере за видео надзор, великог оптичког зума, 
која би била повезана са дежурном службом Ватрогасно Спасилачке једи-
нице у Бору. Камеру би поставили на радарском Центру Црни врх због до-
минантне локације –наводи се у извештају.

Подједнако је важно и стање противпожарне заштите у стамбеним 
зградама и високим објектима која још увек није на завидном нивоу. Пре-
ма закону о становању и одржавању зграда предвиђена је и обавеза одр-
жавања истих која је у надлежности скупштине станара на челу са управни-
ком или професионалним управником зграда. Иако се поједини управници 
зграда интересују за ово питање и набавку неопходне опреме, то је још 
увек у мањем проценту. 

Припадници Одељења за ванредне ситуације Бор користе сваку пир-
лику на гостовањима у медијима и на састанцима у Градској управи да скре-
ну пажњу на важност исправне ПП заштите у стамбеним објектима.

 Љ.М.
Пројекат: ‘’ПП заштита-небрига која тиња’’, суфинансиран је из буџета Града Бора . 

„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 
је доделио средства.“

МАЈДАНПЕК - У Предшколској установи „Марија Мунћан“ у 
Мајданпеку, у оквиру обележавања дечје недеље, у сарадњи са Удру-
жењем „MajdanAрт“ за 50-так малишана је одржана радионица сликања 
и керамике. Жеља да се код најмлађих од најранијих дана развија кре-
ативност и смисао за лепоту и уметност, била је мото посленика “Мајда-
нАрта” да уз разумевање одговорних у предшколској установи, у тај свет 
уведу најмлађе којима је више него пријао тај излет из уобичајене сва-
кодневице и могућност да стварају на помало другачији начин. У тој ми-
сији, ово удружење имало је успеха будући да је током трајања “Мајда-
нАрта” велики број младих из Мајданпека и околине пронашао себе у 
свету уметности кроз рад, школовање, па и стицање академског звања 
у овој области.

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

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

да су наши пољопривредни произвођачи у граду увидели партнера за све 
оно што им је неопходно како би унапредили своју пољопривредну про-
изводњу-рекао је Александар Миликић,градоначелник Бора.

За куповину садница воћа и винове лозе из аграрног буџета утро-
шено је милион динара.

-Решила сам да искористим субвенцију града Бора за куповину сад-
ница леске, јер поднебље где живим одговара за узгој тога и садница траје 
70 до 100 година. Морамо да садимо и узгајамо нешто што ће остати нашој 
деци и потомцима. Купила сам 270 садница које ћу посадити на пола хек-
тара. Укупна вредност садница је 175.000 динара, док ми је град одобрио 
100. 000 динара -казе Надица Брнзановић из Метовнице.

Двадесетосмогодишња Јелена Цепењор из Танде пример је да мла-
ди могу пронаћи перспективу на селу.

-Конкурисала сам за 250 садница разноврсног воћа, шљиве, јабу-
ке,кајсије вредности 45.000 динара. Себе видим у сеоском туризму, јер имам 
све предуслове за то. У Танди је прелепа природа. Сматрам да је то будућ-
ност и начин да млади остану на селу-сматра Јелена.

До сада је потрошено око 60 одсто укупног буџета за пољопривре-
ду, а на предлог мештана крајем месеца би требало да средстава по поје-
диним програмима буду обновљена.

-Упутили смо захтев Министарству и очекујемо да добијемо саглас-
ност да се средства за мере која нису искоришћена пренамене на пози-
цијама где су средства утрошена, а има још заинтересованих као што су ку-
повина машина за обраду земље, за заштиту биља и за спремање сточне 
хране. Ове године је највише интересовања било за куповину садница ле-
ске и дуње. Мислим да је то сада хит, јер су људи увидели да егзистенцио-
нално највише могу да профитирају-каже Љубиша Репеђић,члан Градског 
већа за пољопривреду.

 М.М.
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ОКТОБАР  - МЕЂУНАРОДНИ МЕСЕЦ 
БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Малигни тумори представљају, после болести срца и крвних судо-
ва, најчешћи узрок умирања како у свету тако и у нашој земљи. Према про-
ценама Светске здравствене организације, данас преко 25 милиона људи 
у свету живи са раком. Сваке године у свету се региструје 11 милиона но-
вооболелих, од чега око 60% у земљама у развоју, док осам милиона људи 
умре од малигних болести. 

Малигне туморе чини група од око 200 болести, различите етиоло-
гије, локализације и прогнозе. Учесталост оболевања од малигних тумора 
непрекидно расте, што је директна последица свеукупног старења наше 
популације, али и промена у навикама исхране, загађења човекове околи-
не (пестициди, отпадне канцерогене материје, пушење, зрачење и сл.) као 
и у бољој дијагностици и препознавању тих оболења у ранијим стадију-
мима. Међутим расте и смртност од ових болести и чини скоро четвртину 
свих узрока смрти.

Најчешћа лоакализација тумора код оболелих мушкараца је малиг-
ни тумор плућа, потом дебелог црева, па простате. Код оболелих жена је и 
даље најчешћи малигни тумор дојке, док су на другом и трећем месту по 
заступљености тумори дебелог црева и плућа. 

Рак дојке чини водећи узрок оболевања и умирања од малигних бо-
лести у женској популацији како у свету тако и у нашој земљи. Према пода-
цима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје око 
1.670.000 хиљада жена оболелих од ове болести, а око 522.000 жена умре 
од ове болести сваке године. Према званичним подацима Регистра за рак 
број новооболелих случајева од карцинома дојке се кретао у посматраном 
периоду на нивоу Централне Србије од 2515 до 3293.

Број новооболелих случајева од карцинома дојке

2015.год. 2014.год. 2013.год. 2012.год. 2011.год.

Централна Србија 2966 2675 2515 3186 3293

Зајечарски окр. 72 66 80 57 101

Борски округ 73 77 66 62 98

Број умрлих од карцинома дојке

2015.год. 2014.год. 2013.год. 2012.год. 2011.год.
Централна Србија 1215 1180 1169 1175 1171

Зајечарски окр. 25 30 43 24 27
Борски округ 25 28 28 27 30

Број новооболелих жена од карцинома дојке у периоду од 2012 – 
2016.год.на територији општине Зајечар се кретао од 31 (2012 год.) до 50 
(2013.год.). У 2016.год. је регистровано 46 новооболелих жена .

За све малигне туморе, а пре свега за тумор дојке је поред превен-
ције, деловањем на факторе ризика, врло битно и рано откривање тумора, 
јер уколико се открије у почетној фази болести прогноза је много боља. На 
територији општине Зајечар, од 2015. године врши се организовани скри-
нинг прегледи дојки (мамографија) којем подлежу жене старости између 
50 и 69 година старости.

Скрининг се ради у циклусима на две године. Врло је важно одазива-
ти се на позив за скриниг прегледе.Када се рак дојке открије у раној фази 
болести, применом адекватне трерапије може се спасити живот и унапре-
дити квалитет живота оболелих жена.

 Млађе жене ( старије од 20 година) треба да врше самопреглед дојки 
сваког месеца после менструације, а жене у менопаузи увек истог датума у 
месецу. Овај преглед се врши посматрањем и опипавањем.

Потребно је скинути се до појаса и испред огледала уз добро ос-
ветљење најпре са рукама на боку и потом са рукама подигнутим изнад 
главе посматратаи : промене у величини и облику, промене на површини 

дојке ( оток, улегнуће, осип, увучене брадавице, смежурана кожа тзв. „ кора 
од поморанџе „ ), необичан исцедак из брадавице.

Опипавање дојки је најбоље вршити у купатилу испод туша с подиг-
нутом руком изнад главе прстима супротне руке.

 Врше се кружни покрети у смеру казаљке на сату у смеру од споља 
ка брадавици, као и радијалним покретима од брадавице према перифе-
рији.

 Врло је важно опипати и обе пазушне јаме. 
Опипавање дојки може се вршити и у лежећем положају када руку 

савијену у лакту треба поставити изнад главе,а прстима супротне руке опи-
павати дојку већ описаним покретима.

Уколико се уочи : било какво задебљање у дојци или пазуху, промена 
у боји или изгледу дојке, брадавице, исцедак из брадавице, промена у ве-
личини дојке, као и ако се осети дуготрајан бол и напетост, а који нема везе 
са менструалним циклусом, неопходно је одмах се јавити лекару.

Карцином дојке може бити излечив у 80% случајева ако се открије у 
раној фази развоја односно када се још није проширио.

Центар за превенцију и контролу болести
ЗЈЗ Тимок Зајечар


