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БОР - На седници Градског већа града Бора усвојен је предлог одлу-
ке о усвајању плана јавног здравља града Бора за период 2019-2029 године.

- Неопходно је да се укључи јавност у овај план, да да своје мишљење 
и сугестије, и након тога ће ићи пред одборнике на усвајање –изјавио је 
Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Чланови Већа су усвојили и предлог закључка о спровођењу јавне 
расправе о нацрту локалног антикорупцијког плана града Бора.

- Град Бор је један од пет градова у Србији који је ушао у програм из-
раде антикорупцијског плана. Њиме су предвиђене мере којима ће се кон-
тролисати и вршити надзор по питањима антикорупције и формирати си-
стеми контроле. Увек захтевам јавност и транспарентност у раду органа 
локалне самоуправе и јавног сектора. Mолба је ка свим грађанима да пра-
те све оно ради град Бор и Градско веће и да се укључе у јавну расправу, 
дају своје мишљење и сугестије –додао је градоначелник.

Усвојен је и предлог одлуке о измени одлуке од 04. јула ове године. 
 -Врши се измена одлуке која се односи на пројекат Румунија - Ср-

бија. Пројекат вредан преко 800 хиљада евра. Ми смо смањили буџет за 
4.000 евра у корист града и креће реализација овог пројекта који траје две 

МАЈДАНПЕК - Прошлонедељна десета седница Скупштине општине 
Мајданпек, по одсуству опозиционих одборника, али и дискусије, подсети-
ла је на претходну, одржану месец дана раније. Њен највећи део односио 
се на разматрање измењених и допуњених програма пословања јавно ко-
муналних предузећа “Мајданпек”, “Доњи Милановац” и ЈП за стамбена пи-
тања за ову годину.

Поред тих докумената, усвојена је Одлука о проширеним правима 
у области социјалне заштите, према којој се, у складу са новим законским 
решењима, обавезе трошкова боравка деце из социјално угрожених поро-
дица и са сметњама у развоју у предшколским установама, са локалне са-
моуправе преносе на Републику.

Овом приликом, одборници су се, позитивно изјаснили и о Нацр-
ту Закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији 
Републике Србије и дали сагласност за измену Статута Центра за културу 
Мајданпек којом је број чланова са девет смањен на седам.

На предлог Комисије за кадровска питања разрешен је досадашњи и 
именован нови управни одбор Центра за културу Мајданпек, а више школ-
ских, управних и надзорних одбора добило је нове чланове. На место вд 
директора Јавног предузећа за стамбена питања постављен Градимир Ђу-
рић, а за вд директора Музеја у Мајданпеку Југослав Максимовић.

Само заседање почело је минутом ћутања за преминулу Љубинку 
Марковић, некадашњу председницу ИО СО Мајданпек.

 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 - Општина Мајданпек, у партнерству са удружењима 
„Вредне Влајне“ и „Етно мрежом“ из Београда, спроводи пројекат „Ја то хоћу 
- ја то и могу“, подржан кроз Програм локалних иницијатива за социјал-
но укључивање и смањење сиромаштва. Током прошле недеље, кроз ре-
ализацију овог пројекта организоване су трибине на тему старих заната, у 
Мајданпеку, Јасикову, Доњем Милановцу и Рудној Глави.

Циљ ових трибина, као и радионице је добијање и размена инфор-
мација о запошљавању жена из руралних подручја, кроз едукације у доме-
ну старих заната, као подршке туристичкој понуди и економском оснажи-
вању жена са села. 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”.

године. Добићемо два најсавременија возила за гашење шумских пожара 
јер знамо да је овај регион угрожен у летњем периоду од шумских пожара, 
такође додатна возила и опрема којом ће се појачати капацитети ватрога-
сно спасилачке јединице и обука за све ватрогасце. За нас је јако битно да 
ћемо омогућити да се брже и лакше реагује у неким ванредним ситуација-
ма – казао је Миликић. 

Градско веће усвојило је између осталог и предлоге одлука о орга-
низацији и раду органа Бора за време ратног или ванредног стања као и о 
приступању ревизији стратегије одрживог развоја општине Бор за период 
2011-2021 године. Усвојен је и предлог закључка о спровођењу јавне рас-
праве о нацрту одлуке о боравишној такси. 
 Д.К.
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НИКОЛИЋ: БУЏЕТ ЈЕ РЕАЛАН И РАЗВОЈНИ
Одржана јавна расправа о нацрту буџета Општине Кладово за 2020.годину

ОТПИС КАМАТЕ НА 
ДУГОВАЊА ЗА КОМУНАЛИЈЕ

ОДЛИЧНА САРАДЊА

Општина Књажевац брине о грађанима

Одржан састанак градоначелника Бора 
са Националним саветом Влаха

ДРУШТВО

КЛАДОВО - У сали Општинског већа у Кладову је одржана јавна рас-
права поводом нацрта Одлуке о буџету општине Кладово за 2020. годину 
у којој су учествовала правна и физичка лица, представници јавних преду-
зећа, руководиоци одељења општинске управе Кладово. Јавна расправа 

КЊАЖЕВАЦ - ‘’Предложићемо јавним предузећима да пруже мо-
гућност отписа камате грађанима који имају нагомилана дуговања за ко-
муналне услуге’’, поручио је из Балановца, где је обишао радове на асфал-
тирању, председник Општине Милан Ђокић. 

Радници предузећа ‘’Штрабаг’’ ове сезоне имају пуно посла на тери-
торији књажевачке општине. До краја ове седмице биће завршен пут који 
до Васиља води преко Балановца. То је још неколико стотина метара новог 
асфалта на територији књажевачке општине, казао је приликом обиласка 
радова председник Општине Милан Ђокић.

‘’Заиста су ефекти свега овога велики. Грађани поздрављају све оно 
што се ради, а тиче се саобраћајне инфраструктуре’’, рекао је Ђокић.

Из Балановца, председник Ђокић најавио је још једну акцију соли-
дарности са грађанима који су у стању реалне социјалне потребе.

‘’Као Општинско веће, предложићемо јавним комуналним преду-
зећима, која пружају услуге грађанима, било да се ради о грејању, водо-
снабдевању, или одношењу смећа, да пруже могућност отписа камате сви-
ма онима који имају нагомилана дуговања, уз потписивање репрограма. 
То је и до сада било могуће у ЈКП ‘’Стандард’’, али у ‘’Топлани’’ није. Препо-
ручићемо то и ‘’Топлани’’ и дати рок до нове године да сви они којима су се 
нагомилала дуговања из разних ралога, потпишу репрограм и на тај начин 
се ослободе камате. Циљ нам је да помогнемо онима који су у стању реал-
не социјалне потребе, а имају велика дуговања за грејање, или водоснаб-
девање, на тај начин што ћемо отписати камату. Сви они који су у стању со-
цијалне потребе могу да очекују и даље солидарност локалне самоуправе 
и општинских јавних предузећа са њима, ‘’ истакао је Ђокић.

Уређење Књажевца је, иначе, настављено, реконструкцијом трга Ди-
митрија Туцовића код зграде Општинског суда, које је поверено ЈКП ‘’Стан-
дард’’.  Љ.П.

БОР - Сарадња између локалне самоуправе у Бору и Националног 
савета Влаха оцењена је као одлична, речено је на састанку који је одржан 
протекле недеље. На састанку је било разговора и о могућностима за по-
већање броја културних манифестација које негују културу и традицију Вла-
ха на територији града Бора.

- Град Бор је мултинационална средина која поштује права свих на-
ционалних мањина и у наредном периоду биће издвојена додатна сред-
ства за финансирање свих националних савета - рекао је Александар Ми-
ликић, градоначелник Бора.

Влашка национална мањима једна од најбројнијих у Бору укључена 
је у све институције у граду без дискриминације.

- Од земаља које нису чланице Европске уније Србија има најлибе-
ралнији закон о националним мањинама, који омогућава да се сваки грађа-
нин изјасни према томе како се осећа, а националним саветима омогућава 
несметан рад-истакао је Новица Јаношевић, председник Националног са-
вета Влаха у Републици Србији.

У сали градске Скупштине у Бору састанку су присуствовали и чла-
нови Националног савета Влаха из Бора. М.М.

вођења је по јавном позиву који је Одлуком Општинског већа објављан на 
интернет страници општине Кладово. Нацрт буџета за 2020. годину образ-
ложио је председник општине Кладово Саша Николић уз констатацију да 
је буџет креиран реално са циљем да буде развојни.

- За програмско финансирање из буџета општине Кладово 36 милио-
на динара динара усмерено је за путну инфраструктуру односно за потре-
бе асфалтирања улица у свим насељеним местима у општини Кладово, јер 
је наш задатак да у сваком насељу мештани ходају по асфалтном застору. 
Износ од 15 милиона динара намењен је за изградњу паркинг простора, 
тротоара и приступних пешачких стаза. У оквиру суфинасирања изградње 
нове зграде Центра за социјални рад, инвеститор је Министарство рада и 
социјалне политике, определили смо 12 милиона динара. За учешће у ре-
ализацију четири пројекта у области туризма, заштите животне средине 
и управљања ризицима укупне вредности око 2,5 милиона евра у оквиру 
ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија издвојили смо 95 
милиона динара. Наш буџет је најмањи у окружењу, али нас то не спутава 
да крупним корацима грабимо напред стварајући услове за бољи живот 
свих грађана - нагласио је Саша Николић, председник општине Кладово.

На јавној расправи Андријана Антић руководилац буџета општине 
Кладово појаснила је , да је реч о процедури која је у служби креирања ква-
литетне Одлуке о буџету Општине Кладово за 2020.годину који је пројекто-
ван у износу од 835.316.000 динара и мањи је за 78 милиона динара у од-
носу на актуелни.

- Буџет је умањен јер нисмо желели да улазимо у кредитна задужења 
али то неће утицати на несметано функционисање свих корисника у наред-
ној години. Учесници у јавној расправи изнели су своје примедбе и суге-
стија које ће бити тема анализа.У изради буџета за 2020. годину у целости 
су испоштована упутства и смернице Министарства финансија - казала је 
Андријана Антић. 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”.



БРОЈ 363 4 ДРУШТВО

ИЗРАДА КРАТКОРОЧНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА

Извод из саопштења за јавност

БОР - Градоначелник Бора, Александар Миликић, одржао је саста-
нак са свим локалним еколошким удружењима и онима који се екологијом 
баве, у циљу израде краткорочног акционог плана заштите ваздуха којим 
ће се градски ресурси усмерити ка решавању проблема аерозагађења и 
управљању променама од утицаја на квалитет животне средине и здравље 
становника Бора у будућности.

-Драго ми је да смо се разумели да сва еколошка питања у граду Бору 
морамо да решавамо за радним столом, институционално и уз консензус, 
али и да све предлоге еколошких удружења на локалном нивоу укључи-
мо у наредни краткорочни еколошки план по питању квалитета ваздуха. 
Циљ је да се у наредном периоду оформи мониторинг тим и унапреди си-
стем информисања грађана о квалитету ваздуха, као и да се поново саста-

немо за седам дана на истом месту и отворимо многа друга пи-
тања која су за нас јако битна. У плану је и формирање Зеленог 
савета који би на стручан начин приступао питањима из обла-
сти заштите животне средине. Сложили смо се да је Зијин јако 
битан за наш град и да мора да ради, али и да сви заједно мора-
мо да контролишемо параметре када је у питању квалитет ваз-
духа и средина у којој живимо ми и наши суграђани- рекао је 
градоначелник Бора.

Руководство градске управе у Бору истакло је да су, у 
претходном периоду, створени предуслови за израду кратко-
рочног акционог плана, као и да суградским буџетом предвиђе-
на средства за израду истог, а план ће радити овлашћена стручна 
институција  која се буде јавила по условима јавне набавке. Рок 
за израду плана је двадесет дана, а услове ће, заједно са град-
ском управом, поставити локална еколошка удружењаи контро-
лисати читав процес израде плана. 

„Оно што је јако битно јесте да ће план ићи на јавну рас-
праву, где ће наши суграђани моћи да се укључе дајући пред-
логе, сугестије и критике на план, а када план буде усвојен биће 
упућен на сагласност надлежном министарству“, додаје Мили-
кић. 

Локална еколошка удружења су у претходном периоду 
одржала трибину како би, на један конструктиван начин, дали предлоге 
који би помогли градској управи да своје надлежности на локалу реализује. 

„Краткорочни план је само прва фаза, проблем загађења ваздуха је 
дугорочни и самим тим мора му се систематски приступити.Ми подржавамо 
развој носеће привредне гране Бора, јер нема развоја овог града без про-
изводње и прераде метала, али уз услов да то буде еколошки прихватљиво, 
строго контролисано и да се загађење држи у оквирима који су прихватљи-
ви.Данашњим састанком започели смо један модел сарадње између еко-
лошких организација и града Бора, која ће дати значајне резултате у бу-
дућности“, изјавио је овом приликом Драган Ранђеловић, испред борског 
„Друштва младих истраживача“. 
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ПОБОЉШАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА

СТИГАО НОВИ 
АСФАЛТ

ДЕТАЉНО УРАЂЕН 
ПЛАН ИЗРАДЕ ФРЕСАКА

Мештани Велике Каменице коначно одахнули

У Манастиру Буково почели радови на фрескописању 
Параклиса Покрова Пресвете Богородице

На Кркином кућишту нова бушотина

 СОКОБАЊА-Председник Општине Сокобања Исидор Крстић оби-
шао је радове на изради бушотине, односно експлоатационог бунара за 
водоснабдевање Сокобање на локацији Кркино кућиште. Наиме, Општи-
ни Сокобања је Решењем Министарства рударства и енергетике од 22. маја 
ове године одобрен наставак извођења детаљних и хидрогеолошких ис-
траживања воде на локацији Кркино кућиште, која би се користила у си-
стему водоснабдевања.

- За нас је врло битно да обезбедимо довољне количине воде како 
бисмо премостили проблем водоснабдевања. Верујем да бисмо били срећ-
ни када бисмо обезбедили између десет и петнаест литара воде у секунди. 
Локална самоуправа ће наставити да спроводи активности на решавању 
проблема водоснабдевања. До сада смо уложили близу милион и по евра 
за три године. Сматрам да је то недовољно и да ћемо ми у наредном пери-
оду морати да нађемо решење које ће трајно решити проблем водоснаб-
девања, а то ће највероватније бити из неког система акумулације. Да ли ће 
се градити нова акумулација или ћемо користити бованску акумулацију, то 
ће показати студија. У сваком случају Сокобања мора да реши проблем во-
доснабдевања бар за наредних 50 година и ја се надам да смо на добром 
путу да то постигнемо и док сам на овом месту ја ћу се залагати да ми трај-

КЛАДОВО - Радници зајечарског предузећа за путеве “Штрабаг” при-
воде крају радове на асфалтирању дела пристпуног пута који Велику Ка-
меницу повезује са државном саобраћајницом Кладово -Неготин. Реч је 
о деоници дугој 2500 метара на којој су најпре уградњом асфалтног слоја 
дебљине три центиметра саниране све неравнине па се уграђује асфалт-
ни застор дебљине шест центиметара. На рехабилитацију пута мештани Ве-
лике Каменице чекали су више од четири деценије, пре безмало две годи-
не локална самоуправа најпре је асфалтирала деоницу дугу 1535 метара, 
а завршетком комплетног посла њиховим мукама коначно је дошао крај.

Радове на санацији коловоза обишао је Саша Николић, председник 
општине Кладово.

- На овој деоници било је евидентирано више од 300 такозваних 
ударних рупа које су стварале невоље возачима. Они су сада добили ас-
фалтирану саобраћајницу ширине четири метра која је важна не само за 
мештане Велике Каменице веч и за њихове комшије из Брзе Паланке и Под-
вршке. Надам се да су се становници тог дела наше општине уверили да 
испуњавамо дата обећања. Када је реч о инфраструктури следеће године 
следе радови на изградњи водоводне мреже која ће допринети да се ко-
начно реши проблем водоснабдеавања у насељима Подвршка, Манастири-
ца, Велика Каменица и Купузиште- поручио је Саша Николић, председник 
општине Кладово после обиласка трасе на којој се изводе асфалтни радови.

Наредних дана уследиће и радови на уређењу банкине с обе стране 
коловоза па се возачима препоручује опрезна вожња, односно да брзину 
кретања прилагоде условима на путу. 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”.

НЕГОТИН - У Манастиру Буково почели су радови на живописању 
храма Покрова Пресвете Богородице у новом конаку, уз благослов Еписко-
па тимочког господина Илариона. План израде фресака детаљно је урађен, 
и на основу њега приложници могу да изаберу фреску-икону коју желе да 
на молитвено сећање за себе и своју породицу приложе да се уради. 

Иконографским планом предвиђене су, између осталих, сцене Пе-
десетнице, Благовести, медаљони српских архијереја на источној страни, 
Христоса Пантократора, старозаветних пророка и сцена из Јеванђеља на 
куполи, Успења Пресвете Богородице, српских светаца на западном зиду, 
Рођења Христовог на јужној страни и Ваведења Пресвете Богородице, Рас-
пећа и Васкрсења Господњег на северној.

-Братство манастира захваљује свим досадашњим приложницима, и 
позива вернике у земљи и расејању да својим донацијама помогну ослика-
вање цркве - параклиса Покрова Пресвете Богородице. Прилогом за израду 
фресака ће заувек уградити себе у ову светињу, на молитвено спомињање 
и сећање манастирског братства - истичу у Манастиру Буково.

 С.М.Ј.

но решимо проблем водоснабдевања - рекао је Крстић.
Извођач радова је ГЕО Инжењеринг БГП д.о.о. из Београда, а према 

речима Драгана Јоковића, дипломираног инжењера геологије, на основу 
претходно изведених геофизичких и других геолошких радова бушењем је 
потврђено да је радна средина погодна са аспекта водабилности, односно 
стене указују на могуће присуство подземних вода.

- Тренутна дубина је 80 метара, а планирана дубина је 180 метара и 
када се она достигне, следе друге операције које су јако битне и потребне 
за израду бунара који планирамо – рекао је Јоковић.

Уговорена вредност радова је око осам милиона динара са ПДВ-ом. 
Радови су почели 14. октобра.

 М.Б.
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ПРОКИШЊАВАЈУ РАВНИ КРОВОВИ

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ-ЗДРАВ ДУХ

Бор: ПП заштита - небрига која тиња (8)

„Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама“(2)

БОР - Велики број управника 
и председника скупштина станара у 
зградама са равним кровом се јавља 
ЈКП за стамбене услуге “Бор” због про-
кишњавања. Решење у таквим зграда-
ма је реконструкција равног крова у 
коси, међутим за обављање тих по-
слова и процедура је доста сложе-
на. Са идејом о надградњи станова  у 
Бору која је била актуелна пре пар го-
дина застало се из разлога што је по-
тражња за становима далеко мања од 
понуде.

- Свака зграда мора да уради 
пројектну документацију, добије до-
зволу за градњу, а пре свега тога згра-
да мора да има документ да је лега-
лизована, што одређен број зграда у граду уопште и нема. Од скоро сам 

почео да истражујем ту проблематику 
и могу да кажем да велики број згра-
да у Бору није укњижен. Скупштин-
ском одлуком за унапређење енер-
гетске ефикасности зграда издвојено 
је 30 милиона динара и људи су под-
стакнути да можда у наредном пери-
оду то искористимо за санацију кро-
вова, при чему све процедуре морају 
бити утемељене законом. Ове године 
та средства нису утрошена нити ве-
рујем да ће бити, јер је грађевинска 
сезона већ на измаку – кaжe Славиша 
Фришковић, директор ЈКП за стамбе-
не услуге “Бор”.

Фришковић додаје да је зуб 
времена учинио своје и да углавном 
све зграде са равним кровом имају 
потребу за санацијом, али могућно-
сти су далеко мање управо због фи-
нансирања.

-Европска унија финансира 
енергетску ефикасност објеката што 
је град и препознао и управо та сред-
ства и издвојио са тим циљем. Увиде-
ли смо заједнички интерес и у овом тренутку постоји сигурно десетак згра-
да са великим оштећењима које су интервентне да се раде. Представници 
наше фирме посетили су град Пирот који је са скромним средствима суфи-
нансирао 80 одсто санацију фасада и добијање енергетског пасоша. Стамбе-
не заједнице су се јављале по  јавном  конкурсу и могу да приметим да све 
изгледа много боље него што је било, што је још један од циљева уређење 
града. Taкaв мoдeл бисмo мoгли и ми дa примeнимo кoд нaс, aли легализа-
ција  објекaта “кочи”ствaр-истиче Фришковић.

 Љ.М.

Прojeкaт: “ПП зaштитa-нeбригa кoja тињa“, суфинaнсирaн je из буџeтa Грaдa Бoрa . 
„Стaвoви изнeти у пoдржaнoм мeдиjскoм прojeкту нужнo нe изрaжaвajу стaвoвe oргaнa кojи 
je дoдeлиo срeдствa.“

НЕГОТИН - Скуштина општине Неготин је значајно по-
већала буџетска издвајања за спорт. Али, увидом у донета акта, 
евидентно је да скоро сав новац одлази на подршку клубовима 
и њиховом одржању и опстанку. Мотиви за то најпре леже у по-
литичком опредељењу, које има краткорочне и надасве погреш-
не ефекте и маргинализује највећи део младих.

Треба бити објективан и признати да се већина медија 
уклопила у тај тренд и да малу пажњу посвећује масовној фи-
зичкој култури, као незаобилазном фактору у развијању и очу-
вању физичког и менталног здравља младих.

Ово отвара многа актуелна питања, од којих издвајамо 
само нека: Шта је са одржавањем атлетских такмичења, кросеви-
ма, школским спортским такмичењима(спортска субота), међуш-
колским такмичењима, школским олимпијадама..? Зашто је фи-
зичко васпитање као наставни предмет изгубило некада велику 
популарност код младих?

Циљ овог медијског пројекта, а имајући у виду краткоћу 
рока и значај постављеног задатка, је да отвори јавну дебату о 
положају и стању у спорту у школама и физичком васпитању 
младих.

Полазећи од претпоставке да смо у опису делимично ука-
зали на последице оваквог односа према масовној физичкој култури и баз-
ним спортовима, кроз редовну школску наставу, сматрамо да је неопходно 
јавно показати и које су дугорочне последице оваквог стања.

Циљ медијског пројекта је и да практично, кроз значајан број струч-
них мишљења и стручних показатеља широј јавности покаже како је “про-
фесионализацијом“ спорта велики број, односно велика већина, младих 
остала маргинализована.

Посебно ћемо потенцирати на однос локалне самоуправе, њених ор-
гана одлучивања и спровођења свеукупне политике, па и оне у спорту, да 
се определе или прецизније појасне разлоге због којих се знатно већи но-

вац грађана троши на издржавање и одржавање клубова а не на инвести-
рање у здравље и правилан развој младе популације кроз подршку школ-
ском спорту и физичком васпитању.

Пројекат има за циљ и да, у задатом временском периоду, створи ис-
траживачку базу за темељитије и обимније истраживање у овој области у 
наредном периоду.

 Обрада: пројектни тим; Фото: Архива “Тимочких“

Пројекат: ‘’Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама’’, 
суфинансиран је из буџета Општине Неготин. Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ЗГРAДE НEMAJУ ПAРA
Ниједна зграда у Бору нема 

средства да самостално крене у 
реконструкцију кровне конструк-
ције, јер  је вредност крова 1,5 ми-
лиона динара, а поједине зграде 
на рачуну имају 100. 000 динара. 
Новија насеља као што су V месна 
заједница и НГЦ имају мало оз-
биљнија средства од 400 до 700 
хиљада динара. И противпожарна 
заштита се не обнавља углавном 
због тога што многе скупштине 
станара немају довољно средста-
ва на рачуну иако је заштита од 
пожара њихова законска обавеза.

НEOПХOДНA EДУКAЦИJA
Jeдaн oд нajвeћих прoблeмa 

кojи je испливao у први плaн нaкoн 
ступaњa нa снaгу нoвoг Зaкoнa o 
стaнoвaњу и oдржaвaњу згрaдa 
jeстe и нeдoстaтaк прoтив-пoжaр-
нoг систeмa у мнoгим вишeспрат-
ним стaмбeним oбjeктимa. Taмo 
гдe гa имa зaпуштeн je збoг нeбри-
гe, нeгдe нису испoштoвaни сви-
стaндaрди aктуeлнoг Зaкoнa o 
зaштити oд пoжaрa, jeр рaниja 
зaкoнскa рeшeњa нису билa тo-
ликo ригoрoзнa, пa je jeдaн oд 
приoритeтa зa вeћину стaмбeних 
зajeдницa упрaвo рeшaвaњe oвoг 
прoблeмa кojи сe тичe бeзбeднo-
сти влaсникa стaнoвa. Апсолутно 
сва одговорност за противпожар-
ну заштиту је на управницима 
зградa или председницима 
скупштина станара, међутим мно-
ги од њих нису у довољној мери 
обавештени о обавезама које 
имају.



БРОЈ 363 7

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
О ВУКУ И ДОСИТЕЈУ

РАСПИСАН СВЕТОСАВСКИ 
КОНКУРС НБ „ЊЕГОШ’

У галерији Музеја Хајдук Вељка

Радови се шаљу до 13. децембра

КУЛТУРА

НОВА ОПРЕМА ЗА БИОСКОП
Град Бор улаже у културу и уметност

БОР - Борски биоскоп “Звезда”,један од најстаријих биоскопа у Ср-
бији од прошле недеље богатији је за дигитални пројектор који ће љуби-
тељима седме уметности омогућити да уживају у слици и звуку. Установа 

НЕГОТИН - Поводом 70 година од оснивања Музеја Вука и Доситеја 
и 85 година постојања Музеја Крајине, у галерији Музеја Хајдук Вељка до 
30. новембра биће отворена изложба “Језик је хранитељ народа” посвеће-
на Вуку Караџићу и Доситеју Обрадовићу. Документарна изложба део је 
колекције Музеја Вука и Доситеја Народног музеја у Београду, а приреди-
ле су је мр Елиана Гавриловић, музејски саветник, кустос Музеја Вука и До-
ситеја и Марина Пејовић, музејски едукатор Народног музеја у Београду.

-Текстове паноа прате одабране репродукције портрета хероја 
српске културе као и пејзажа, рађених техником уља, цртежа и акварела 
који су дело више уметника. Уз њих се налазе и репродукције личних пред-
мета и фотографија из друге половине 19. века на којима су приказани Вук 
Караџић и чланови његове породице - истакла је између осталог једна од 
аутора ове поставке, која је до сада приказана у Хамбургу, Штутгарту, Но-
вом Саду, Обреновцу, Рашкој, Горњем Милановцу, Тршићу и Шапцу, мр Ели-
ана Гавриловић.

Језгро збирке Музеја Вука и Доситеја представља заоставштина Вука 
Стефановића Караџића коју је крајем 19. столећа Краљевини Србији покло-
нила његова ћерка, Вилхелмина Мина Караџић Вукомановић. 

Баш зато је, чини се, изложба заокружена и сентименталном живот-
ном причом Вукове ћерке Мине коју је у дворишту Тодорчетовом конака 
интерпретирала глумица Љиљана Јакшић. Ова животна Минина исповест 
о људима које је сретала, оцу, мајци и брату, али и једином сину Јанку Ву-
комановићу, чијом је смрћу 1894. угашена лоза Вука Караџића, није оста-
вила равнодушном публику у Конаку.

Овај програм, иначе, реализују Музеј Вука и Доситеја Народног Му-
зеја у Београду и удружење КулТурНет у сарадњи са Министарством кул-
туре и информисања Републике Србије и Туристичком организацијом Бе-
ограда. С.М.Ј.

КЊАЖЕВАЦ - Народна библиотека “Његош” у Књажевцу расписала 
је XXVIII Светосавски књижевни конкурс за најбоља остварења у области 
поезије и кратке прозне форме. 

Стручни жири је, Данилу Кишу у част, одабрао тему конкурса: “Дани 
теку као река времена”. Радове (највише три песме, или један прозни текст, 
не дужи од 20 куцаних редова), треба послати најкасније до 13. децембра. 
На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани аутори са територије Ре-
публике Србије. Радови се достављају у ТРИ примерка, под шифром, с тим 
што се решење шифре (име и презиме аутора, кратка биографија, адреса 
или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На ковер-
ти је потребно да се обавезно наведе за коју област се конкурише – пое-
зија или проза, млађи од 15 година или одрасли аутори. Радове достави-
ти на адресу: Народна библиотека „Његош“, Бранка Радичевића 1, 19350 
Књажевац.

Народна библиотека „Његош“ доделиће по три награде -за поезију у 
конкуренцији одраслих, за кратку причу у конкуренцији одраслих, за пое-
зију у конкуренцији млађих од 15 година и за за кратку причу у конкурен-
цији млађих од 15 година.Народна библиотека „Његош“ штампаће зборник 
награђених радова.Резултати конкурса биће објављени у јануару 2020. го-
дине. Љ.П.

“Центар за културу града Бору”, у склопу које послује биоскоп набавила 
је комплетну опрему преко десетогодишњег партнерског уговора чија је 
вредност пет милиона динара.

- Биоскоп у Бору је један од најсавременијих биоскопа у Србији. У 
наредном периоду ћемо наставити да улажемо у културу и уметност и све 
оно што побољшава живот наших суграђана, а што се тиче самог биоскопа 
очекује се његово реновирање и у наредних пар месеци ћемо постојећи 
пројектор подићи на 3D - рекао је приликом обиласка биоскопа Алексан-
дар Миликић, градоначелник Бора.

Уз већ постојеће платно димeнзиja 16x7 метара љубитељи филма 
уживаће и у премијерним филмским пројекцијама.

- Набавком овог пројектора са аналогне филмскe траке прелазимо 
на дигитални запис. Поред квалитета слике тонски запис је знатно бољи 
и публика ће уживати у шестоканалном тону - каже Милан Костић, кино-
оператер.

Цена карте остала је непромењена и износи 250 динара, док ће утор-
ком бити и за 20 одсто нижа. Радно време биоскопа “Звезда” је свакоднев-
но, сем понедељка од 15 до 23 часа. М.М.
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„ЗАЈЕДНО У ПРЕВЕНЦИЈИ САМОУБИСТВА”

ТРАДИЦИЈА ОБАВЕЗУЈЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ВЕСТ

Светски дан менталног здравља се сваке године обележава октобра 
месеца на иницијативу Светске федерације за ментално здравље и уз под-
ршку Светске здравствене организације, а у партнерству са министарстви-
ма здравља и организацијама цивилног друштва широм света. Ове године 
обележавање Светског дана менталног здравља посвећен је превенцији 
самоубиства. 

Самоубиства се дешавају током читавог животног века и други су 
водећи узрок смрти међу младима од 15 до 29 година на глобалном нивоу.

Ко је у ризику?

Иако је повезаност између самоубиства и других менталних поре-
мећаја (нарочито депресије и злоупотребе алкохола) доказана у земљама 
са високим примањима, многа самоубиства се дешавају импулсивно у кри-
зним тренуцима када особа није у стању да се суочи са стресом који носи 
живот, као што су финансијски проблеми, прекид емотивне везе или са хро-
ничним болом и болешћу.

Такође, доживљај сукоба, катастрофа, насиља, злостављања, губит-
ка и осећај изолације снажно су повезани са самоубилачким понашањем. 
Стопа самоубистава је висока међу особама које припадају вулнерабилним 
групама а које су често изложене дискриминацији, као што су избеглице 
или мигранти, особе ЛГБТИ популације и затвореници. Далеко најјачи фак-
тор ризика за самоубиство је претходни покушај самоубиства.

Методе самоубиства

Процењује се да је око 20% самоубистава на глобалном нивоу после-
дица самотровања пестицидима, која се у већини случајева јављају у ру-
ралним пољопривредним подручијима у земљама са ниским и средњим 
приходима. Остале уобичајене методе самоубистава су вешање и употре-
ба ватреног оружја.

Шта можете да урадите? 

Уколико сте приметили да особа коју познајете пати, ако посумња-
те да губи вољу за животом, разговарајте са њом. Потребно је да јој пока-
жете да није сама. Поставите се у позицију те особе и то ће вам помоћи да 
боље разумете кроз шта пролази, а и помоћи ће вама да реагујете на при-
родан начин.

Будите пажљив и непристрасан слушалац. Не критикујте је, не мора-
лишите, не сажаљевајте и немојте да јој говорите шта је најбоље за њу да 
уради. То може да је затвори и удаљи од даље комуникације. 

Важно је да покажете да особу прихватате такву каква јесте.

Покажите да саосећате са њом, будите топли и стрпљиви. Немојте 
се устручавати да поставите питање о самоубиству. Не можете јој „усадити 
ту идеју у главу”, а уколико заиста размишља о самоубиству, осетиће олак-
шање што са неким може да подели тешко бреме. Ако вам особа каже да 
размишља о самоубиству схватите је озбиљно. 

Немојте покушавати да је „развеселите”, ни утешите тако што ћете 
омаловажити проблем („ма проћиће ти то”, „није то тако страшно”). Немој-
те се усредсредити на решавање проблема (савети, примери других у слич-
ним ситуацијама и др.) или држати слово о вредности живота и праву на 
самоубиство. 

Ако сумњате (и ако утврдите) да је особа суицидна, врло је важно 
да утврдите да ли има план самоубиства и да ли има средства да тај план 
оствари, јер то говори о висини суицидног ризика. Не остављајте је саму. 
Склоните све предмете којима би могла себе да повреди.

Помозите јој да схвати да су проблеми „решиви” и да постоје друге 
алтернативе осим самоубиства. Помозите јој да схвати да неподношљи-
ви унутрашњи доживљај који има неће трајати вечно, и да самоубиство не 
мора бити решење.

Нажалост, већини људи је врло непријатно да разговарају о самоу-
биству. У нашој култури је то табу-тема и друштво углавном игнорише по-
стојање проблема. Али чињеница је да у свету готово милион људи го-
дишње изврши самоубиство. Зато се не треба устручавати да понудите 
помоћ ономе коме је потребна!

Реченице које могу помоћи у разговору са особом 
за коју бринете да размишља о самоубиству:

„Чини ми се да си у последње време тужан и несрећан”
„Како се осећаш?”
„Да ли ти се некада чини да ти је толико тешко да ти никад неће бити 

боље?”
„Да ли размишљаш о смрти?”
„Да ли размишљаш о самоубиству?”
„Како би то урадио/ла?”
„Када си планирао/ла да то урадиш?”
„Да ли би желео/ла да ти неко помогне да нађеш други начин да из-

ађеш из тетешке ситуације?”

Где потражити помоћ?

Обратите се прво за помоћ свом изабраном лекару. У сваком случају, 
реците неком из своје околине да имате проблем. У нашој земљи доступно 
је бесплатно саветовање особа у кризи у виду телефонског саветовалишта 
у Националном СОС центру за превенцију самоубиства (у Клиници за пси-
хијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”), на телефон: 011/7777-000 (сва-
ког дана од 00 до 24 часа).

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

МАЈДАНПЕК - Основна школа “Вук Караџић” у Доњем Милановцу 
обележила је 26.октобра свој дан и 212 година постојања. Основана, дале-
ке 1807. године, као Поречка школа, била је прва образовна установа на 
подручју данашње Тимочке крајине и дала печат школовању генерација 
успешних младих људи.

-Годишњица је више него вредна, јер је школа у Доњем Милановцу 
једна од најстаријих у Србији. Као локална самоуправа у протеклој години 
доста смо уложили у стварање бољих услова за одвијање наставе. Замени-
ли смо котлове за грејање, урадили адекватан прилаз школи, поставили ка-
мере у близини школске зграде, а све како би деца што безбедније долази-
ла и одлазила са наставе. Остаје да се санира кров, а ако средства не буду 
била обезбеђења из републичких извора, радове ће финансирати локална 
самоуправа- изјавио је Драган Поповић, председник Општине Мајданпек.

Основну школу “Вук Караџић”, у Доњем Милановцу и осам подруч-
них одељења, похађа 368 ученика. Квалитетан, стручан рад наставника, као 
и велики рад и ангажовање ученика и резултати на такмичењима широм 
земље, чува се двовековна традиција ове образовне установе. 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”.

Основна школа “Вук Караџић” обележила свој дан и 212 година постојања

Светски дан менталног здравља


