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КЛАДОВО  На седници Општинског већа у Кладову, којом је предсе-
давао Саша Николић, председник општине, једногласно је усвојена Одлука 
о измени буџета општине Кладово за 2019. годину. Корекције неће утица-
ти на повећање прихода који остају у износу од 916,138.228 динара, јер је 
обављено препакивање унутар економске класификације буџетских при-
мања и расхода. Ребаланс ће допринети несметаном функционисању ко-
рисника средстава буџета до краја календарске године. Том одлуком обе-
збеђено је 200.000 динара за суфинансирање превоза до краја календарске 
године за ученике средње школе из сеоских средина по утврђеним кри-
теријумима.

- Као друштвено одговорна заједница прихватили смо иницијативу 
директора средње школе Зорана Николића са намером да олакшамо шко-
ловање деци из месних заједница у општини Кладово који путују до шко-
ле и користе јавни превоз. За ту намену из буџета општине за 2020. годину 
издвојили смо два милиона динара. На субвенције за превоз могу рачуна-
ти ученици који испуњавају прописане критеријуме-појаснио је Саша Ни-

колић, председник општине Кладово.
Чланови Већа дали су сагласност на предлог Одлуке о износу накна-

де за коришћење јавних површина општине Кладово за 2020. годину, која 
није промењена у односу на актуелну Одлуку па ће за коришћење просто-
ра на јавној својини за пословне и друге сврхе корисник морати да издвоји 
дневно 28 динара по квадрату у првој, до 20 динара у четвртој зони. Цена 
за коришћење јавне површине због заузетости грађевинским материјалом 
у првој зони је 100 динара по квадрату, док је у четвртој 35 динара. Днев-
на накнада за простор који се користи за оглашавање износи 60 динара по 
метру квадратном у првој, односно 20 динара у четвртој зони. 

На седници Општинског већа усвојен је и предлог Одлуке о покре-
тању поступка ликвидације доо “Бизнис инкубатор центар Кладово”, а за 
ликвидационог управника именован је Новица Шејњановић, дипломира-
ни економиста из Кладова. Подршку је добио и предлог одлуке о продаји 
10 стамбених јединица у згради у улици Вељка Влаховића у кладовском на-
сељу “Песак” саграђеној у оквиру реализације Регионалног стамбеног про-
грама за трајно решење стамбених потреба избеглих лица на територији 
општине Кладово. 

На децембарској седници Општинског већа за координатора Кан-
целарије за младе именован је Дарко Стевановић, струковни инжењер из 
Кладова. Већници су усвојили и краткорочни акциони план квалитета ваз-
духа за општину Кладово који ће бити достављен Министарству за зашти-
ту животне средине због давања сагласности. 

Чланови Општинског већа усвојили су програме пословања у 2020. 
години јавних предузећа и установа чији је оснивач локална самоуправа, 
односно Центра за културу,ТОО Кладово и ЈП “Комуналац”и “Јединство”.

 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”.

МАЈДАНПЕК Буџет општине за 2020. годину, пројектован на ми-
лијарду 75 милиона динара, што је на нивоу овоодишњег износа, најваж-
нији је документ усвојен на 11. седници Скупштине општине Мајданпек, 
одржаној прошлог четвртка када је “зелено светло” добио и трећи ребаланс 
буџета за 2019.годину. Општински парламент усвојио је и низ других одлу-
ка из свог делокруга рада о којима се већ позитивно изјаснило Општин-
ско веће на седницама одржаним крајем прошлог и почетком овог месеца.

По речима Драгана Поповића, председника Општине, највеће 
смањење расхода односи се на субвенције градској топлани, док су пла-
нирана издвајања за остале кориснике буџета углавном на нивоу прошло-
годишњих. 

-Донели смо и Одлуку о давању сагласности Јавном комуналном пре-
дузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Мајданпек“ којом 
се даје гаранција за кредитно задужење овог предузећа, код пословне бан-
ке, у износу не већем од 60 милиона динара-казао је Поповић.

Само заседање Скупштине општине као и претходних пар протекло 
је без учешћа одборника опозиције, а тако и без расправе. Поред помену-
тих, усвојене су и одлуке о висини просечне цене квадрата на територији 

општине, што је од значаја за утврђивање пореске основице, као и одлука 
о боравишној такси. Одборници су, такође, дали сагласност на Кадровски 
план општине, информацију о степену усклађености планираних и реали-
зованих програма пословања јавних предузећа, а прихватили су и предлог 
Кадровске комисије да и у наредних 12 месеци на месту вршиоца дужно-
сти директора Јавног предузећа за путеве и грађевинско земљиште оста-
не Дејан Младеновић.

Скупштинском заседању истог преподнева претходила је седница 
Општинског већа на којој је усвојен Нацрт одлуке о давању сагласности 

на Нацрт уговора о заједничком управљању комуналним отпадом између 
градова Зајечара, Бора и општина Тимочке крајине, као и Нацрт одлуке о 
покретању поступка јавно – приватног партнерства за изградњу Регионал-
ног центра за управљање отпадом. Такође, дата је сагласност на расподе-
лу добити коју је остварило ДД “Добродошли на Лепенски вир”, односно, 
то Туристичко подручје којом би 1,8 милиона динара требало да се усме-
ри у буџет општине. 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“.

Са седнице Скупштине општине Мајданпек

Са седнице Општинског већа
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ПРОЈЕКАТ НАМЕЊЕН ДЕЦИ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА ИСТОРИЈСКИ 
НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКАТ

Неготинском Дому здравља ресорно министарство одобрило средства

Одржана 39. седница Скупштине општине Књажевац

ЕКОНОМИЈА

НЕГОТИН  У Београду су недавно потписани уговори о финанси-
рању и реализацији пројекта усмерених ка унапређењу квалитета здрав-
ствених услуга у примарној здравственој заштити за 83 дома здравља у 
укупној вредности од 2,3 милиона евра. Међу њима је и неготинска здрав-
ствена установа.

Пројекат неготинског Здравственог центра који се финансира у окви-
ру другог пројекта развоја здравства Србије, за које средства обезбеђују 
Министарство здравља и Светска банка, као и пројекти укупно 83 дома 
здравља у Србији, појединачно ће бити подржани до 3,5 милиона динара, 
а укупно ће за њихову реализацију бити издвојено 270 милиона динара.

Активностима на пројекту под називом “Добро здравље и правилан 
говор подижу самопоуздање наше деце” биће обухваћена деца предшкол-
ског и основношколског узраста, као и њихови родитељи, а реализоваће 
их специјалисти-педијатри, медицинске сестре, логопед и физиотерапеут.

-Обезбеђивањем сета логопедских сонди и СИТ-а осавремењују се 
логопедски третмани код деце са говорно језичким поремећајем. Оче-
кује се смањење броја деце са артикулационим поремећајима, као и уна-
пређење знања о неопходности ране дијагностике и говорне рехабили-
тације- каже др Видосава Пауновић-Барбуловић, специјалиста интерне 
медицине, вршилац дужности директора Здравственог центра Неготин.

Бројне пројекте активности усмерене су и на препознавање 
гојазности и отклањање ризика за настанак поремећаја здравља код 
деце предшколског и основно школског узраста, са циљем да се код 
деце за 20 до 25 одсто смањи гојазност, да се смањи ризик за дијабе-

тес типа 2 и да деца усвоје ставове о важности здраве исхране, 
што је и предуслов за добро здравље.

- Планира се куповина дигиталне ваге са висиномером, ку-
повина апарата за мерење крвног притиска и апарата за мерење 
шећера у крви, заједно са тест-тракама за апарат- наводи др Пауно-
вић-Барбуловић.

Дијагностиковање деформитета стопала и кичменог стуба и 
предузимање мера и поступака за корекцију код деце предшколског 
и основно школског узраста, такође је једна од пројектних активно-
сти које ће трајати 12 месеци, а почеле су овог децембра.

- Са тим у вези набавиће се електронски подоскоп, урадиће се 
опремање простора за корективне вежбе заједно са пратећом опре-
мом као што су лопте, струњаче, бицикл-ергометар, баланс-греда,-
баланс-плоче, шведска клупа, шведске лестве. Бицикл-ергометар 
биће коришћен и ради уочавања евентуалних ЕКГ промена у напо-
ру код деце која тренирају и баве се спортом. Циљ је, наравно, да се 
смањи број поремећаја деформитета стопала и кичменог стуба, за 
15 до 20 одсто и да се подигне свест о важности физичке активно-
сти- каже наша саговорница.

Неготинска здравствена установа планира и предавања на 
теме поремећаја локомоторног апарата код деце, здраве исхрана и гојаз-
ности. 

Планирани су и систематски прегледи како код деце у граду и у свих 
38 села којима ће бити обухваћено око 1.800 малишана предшколског и ос-
новношколског узраста, али и њихови родитељи.

-У току систематских прегледа радиће се антропометријска мерења 
(телесна тежина, телесна висина, обим струка, обим кукова),одређиваће 
се ИТМ-индекс телесне масе, као параметар степена гојазности, затим ра-
диће се процена изгледа табанске стране стопала као и дијагностика говор-
но-језичких поремећаја. Радиће се контролни прегледи код деце у граду и 
свим околним селима, са истом врстом прегледа који су наведени у систе-
матским прегледима- истакла је др Пауновић-Барбуловић.

Све пројектне активности спроводиће тим кога чине специјалисти 
- педијатри др Надица Богдановић и др Оливера Димић-Поповић, задуже-
не за преглед деце и организовање предавања, дипл. дефектолог-сурдо-
лог-мастер логопед Ненси Митровић-Стевановић, задужена за дијагности-
ку говорно-језичких поремећаја, логопедске третмане деце предшколског 
узраста, предавања и радионице, специјалиста неуролог Гордана Радмано-
вић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације др Јелена Рава-
нић за одређивање корективних вежби, медицински техничар-физиотера-
пеут Иван Ташковић за извођење корективних вежби. 

У тиму су и медицинска сестра Невена Младеновић, дипл. еконо-
миста Данијела Сладојевић, као и др Видосава Пауновић-Барбуловић, 
специјалиста интерне медицине. Координатор тима је дипл. правник Дра-
гана Којић. С.М.Ј.

КЊАЖЕВАЦ  На 39. седници Скупштине општине Књажевац од-
борници су усвојили ребаланс буџета, којим се стварају и формални усло-
ви за почетак реализације пројекта изградње првих хотела на Бањици, као 
и одлуку о новим мерама подршке породицама са децом. 

Председник Општине Милан Ђокић нагласио је да ће овај ребаланс 
буџета остати упамћен по почетку изградње суштински најважнијег пројек-
та у историји Књажевца. 

- Оно што је суштина и по чему ће бити упамћен овај ребаланс је по-
четак великог пројекта, суштински једног од најаважнијјих у историји Кња-
жевца. То је пројекат изградње хотела у оквиру велнес и спа центра Бањи-
ца. Биће то почетак развоја бањског туризма у књажевачкој општини. Овај 
пројекат биће финансиран из Националног инвестиционог програма, који 
ће ускоро бити представљен српској јавности. Локална самоуправа биће 
инвеститор, уз помоћ средстава која ће бити опредељена од стране Репу-
блике - казао је Ђокић.

Финансијска подршка породицама и деци, била је, такође, једна од 
кључних тема овог скупштинског заседања. Говорили су Марија Јеленко-
вић, руководилац одељења за привреду и друштвене делатности и први 
човек књажевачке општине. 

Одборници су, једноглансо, разрешили досадашњег вршиоца дуж-
ности директора Музеја Александра Ристића, који је, како се чуло поднео 

оставку, и на његово место именовали Милана Живковића, који је на челу 
ове установе био и од 2013. до 2015. године. 

 На седници су усвојене измене у програму уређења грађевинског 
земљишта, као и одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације. 

 Љ.П.

Фото: Aрхива „Тимочких”
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НОВА РАДНА МЕСТА 
ЗА КЊАЖЕВЧАНЕ

Сајам запошљавања окупио двадесетак послодаваца

КЊАЖЕВАЦ  Национална служба за запошљавање – филијала Заје-
чар организовала је у Књажевцу Сајам запошљавања на коме је учество-
вало двадесетак послодаваца са близу две стотине нових радних места. 
Међу компанијама које су нудиле посао, највеће интересовање владало 
је за две нове – немачку Хатибу, која је купила производне погоне нека-
дашњег Инпос-а и фирму Моби фурнитуре, која је купила бившу Тину. 

Нове производне погоне и нова радна места председник Општине 
Милан Ђокић најављује и у наредној години.

- Драго ми је што данас у Књажевцу можемо да видимо да су посло-
давци и две велике компаније – једна која је купила Фабрику намештаја 
Тина и друга, немачка компанија Хатиба која је купила халу некадашњег 
Импоса. Велику захвалност дугујемо и Националној служби за запошља-
вање која годинама већ својим мерама помаже и послодавцима и незапо-

сленима да пронађу запослење - истакао је Ђокић.
Број незапослених у Србији смањује се из месеца у месец, казао је 

на отварању Сајма Зоран Мартиновић, директор Националне службе запо-
шљавање.

- Број незапослених се константно смањује, а с друге стране повећа-
ва се број оних који раде, тако да могу да саопштим да је, према најновијим 
подацима, стопа незапослености у Србији спала на једноцифрен број. То 
је 2014. године постављено као један од циљева ове Владе. Иако је то тада 
деловало недостижно, успели смо да се приближимо европском просеку 
- рекао је Мартиновић.

Ове године, у Србији је организовано 65 сајмова запошљавања, на 
којима је учествовало близу две хиљаде послодаваца. Посао је нашло 12 
хиљада незапослених грађана. Љ.П.



БРОЈ 369 5ДРУШТВО

МИНИБАСКЕТ ФЕСТИВАЛ У НЕГОТИНУ

ЈОШ ДВЕ НАГРАДЕ ЗА „КАПЕТАНА 
ЏОНА ПИПЛФОКСА“

Стање физичке културе и спорта неготинским основним школама (5)

Одржан Међународни фестивал у Прокупљу

 НЕГОТИН  Од млађих пионира до првог тима кроз осам такмичар-
ских селекција Кошаркашки клуб „Хајдук Вељко“ окупља 150 младих кошар-
каша спремних да бране боје клуба који последњих година својим успе-
сима доказује да је „Школа кошарке“ у Неготину и те како вредна помена.

Тако је овом клубу недавно Кошаркашки савез источне Србије ука-
зао поверење да буду домаћини 20. Минибаскет фестивала који је окупио 
више од 400 малишана из Бора, Бољевца, Зајечара, Књажевца, Кладова, 
Сврљига и Неготина. 

Верни својим начелима да у сваком догађају могу да пронађу и адек-
ватну лекцију за своју децу, у КК „Хајдук Вељку“ су одлучили да овај фести-
вал буде хуманитарног карактера на којем ће се сакупљати средства за 
лечење мале Неготинке Симеоне Јокановић, ћерке неготинског јереја и 
вероучитеља Марка Јокановића, која се од најтеже болести лечи на Кли-
ници Сент Џуд у САД.

-Кошаркаши су организовањем овог фестивала који је имао и хума-
нитарни карактер показали да су не само талентовани спортисти, већ да 
расту у хумане и добре људе. Прикупљена новчана средства од 72.438 ди-
нара већ су на рачуну мале Симеоне којој желимо брзо оздрављење и да 
се ускоро видимо на “кошаркашком терену”- каже Душан Мандић, тренер 
КК “Хајдук Вељко”.

Више од 40 утакмица одиграно је у неготинској Хали спортова на три 
терена и на кошевима висине 2,60 метара, а ревијално су овај празник ко-
шарке отворили најмлађи кошаркаши, дечаци и девојчице рођени 2013. 
године. Иако то није пракса на турнирима најмлађи кошаркаши из Него-

тина и Сврљига, њих четврдесетак су на терену показали да су будућност 
овог региона.

-Ово за нас у клубу представља смисао бављења кошарком, увођење 
деце у свет спорта, њихови осмеси, труд, борба и рад су нешто што не може 
ништа друго да вам замени. Први кошаркашки кораци и утакмице се зау-
век памте. Победе и порази су саставни део спорта и то је у овом тренут-
ку мање важно, а оно што заувек остаје у сећању је прва утакмица. Хвала 
родитељима на указаном поверењу, деци на залагању и труду и надамо се 
да ћемо у скоријој будућности бити јако поносни на неко од ове деце које 
је баш данас кренуло малим кораци-
ма у велики кошаркашки свет – исти-
че Мандић.

У овом клубу знају да су мла-
ди будућност спорта и зато им по-
свећују пуну пажњу вредно трени-
рајући малишане. То им се и враћа 
кроз резултате, али и кроз чињеницу 
да су редовно на списку позваних за 
репрезентативна окупљања и Него-
тинке, али и тренер Душан Мандић. 
Летос су то биле Теодора Тркуља и Је-
лица Живковић, а кроз Развојно тренажни центар прошла је и Милена Тра-
иловић. 

-То је лепо признање за њих, али уједно и обавеза да наставе са на-
порним радом који их је уз њихов таленат и довео до овде. Такође све њи-
хове саиграчице из тима заслужују честитке јер је ово уједно и успех це-
лог клуба, наше породице. У клубу постоји још неколицина играчица које 
имају потенцијал за нешто више и надам се да ће ови позиви њиховим са-
играчицама бити подстрек и за њих саме да раде још више, да напредују и 
развијају се по нотама нашег спортско-педагошког плана и програма који 
има за циљ формирања квалитетних спортиста, а превасходно стварање 
здравих и добрих људи - каже Душан Мандић. 

На свакој утакмици неготински кошаркаши и кошаркашице без об-
зира ког су узраста или у којој лиги играју дају, све од себе. У овом спорт-
ском колективу кажу да “Хајдук Вељко” није само клуб, већ да је КК “Хајдук 
Вељко” породица. Судећи по њиховим осмесима чак и кад изгубе меч, циљ 
је већ постигнут – млади су кошарку заволели свим срцем. 

 С.М.Ј.
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.”

СОКОБАЊА  На међународном фестивалу„Лектирићи екс ЈУ фест“, 
одржаном од септембра до децембра у Прокупљу, представа „Капетан Џон 
Пиплфокс“, у извођењу драмске секције ОШ „Митрополит Михаило“ из Со-
кобање, освојила је друго место у категорији представа за децу ,у конку-
ренцији од осам представа. Представа је рађена по тексту Душка Радовића 
а у режији Марије Миленковић. 

- Оно што чини овај фестивал посебним је чињеница да траје три ме-
сеца. Гостујете, то јест наступате онда када вам то одговара, што је сјајно, јер 
тог дана пред жиријем и публиком наступате једини па нема журбе око на-
мештања сцене, пресвлачења, шминкања глумаца и других припрема које 
изискују доста времена. Наш пласман је резултат, пре свега, огромног тру-
да и рада, посвећености, одрицања. Сама чињеница да смо, у оквиру про-
грама којим смо прославили Дан школе, успешно извели ову представу пет 
пута у два дана, говори о томе да су наша деца прави мали професионал-
ци који су све озбиљно схватили и који дају све од себе да засијају пуним 
сјајем-каже Марија Миленковић. 

Према одлуци стручног жирија Богдана Петровић је освојила награ-
ду за најбољу епизодну женску улогу за улогу гусара „Корњаче“. 

- У овој представи глумила сам гусара „Корњачу“, који није баш инти-
лигентан, али је зато веома привржен капетану Џону Пиплфоксу и учинио 
би све за њега. У томе да се пронађем у овој улози помогла ми је и опуште-
на атмосфера у којој смо вежбали, а за коју је великим делом заслужна и 
наставница Марија Миленковић. Драго ми је што је труд који смо уложили 
у ову представу примећен на такмичењу и што је жири одлучио да је моја 

глума заслужила ову награду - каже Богдана Петровић. 
Ово није први пут да представа „Џон Пиплфокс“ бива награђивана, 

наиме на 9. Међународној школској сцени Србије одржаној 7. и 8. јуна у Ле-
бану, сокобањски основци су се вратили са другом наградом за предста-
ву у целини а Даница Трифић са наградом за најбољу мушку улогу за уло-
гу Капетана Џона Пиплфокса.  М.Б.
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„ЗЕЛЕНИ ПРАКТИКУМ 
ВОДИЧА У ПРИРОДИ”

РЕГИОНАЛНА ИНЖЕЊЕРСКА 
КОМОРА У БОРУ

Радионица у оквиру пројекта “Биос фонда” реализованог 
уз финансијску помоћ општине Мајданпек

Чланови инжењерске коморе Србије одржали састанак 
са градоначелником Бора Александром Миликићем

ДОГАЂАЈИ

НА ТЕРЕНУ ДЕВЕТ ГЕРОНТОДОМАЋИЦА
Општина Кладово реализује програм “Помоћ у кући”

КЛАДОВО  У згради Општинске управе у Кладову са девет геренто-
домаћица и Удружењем “Инклузија данас” из Прокупља локална самоупра-
ва потписала је Уговоре па ће оне у наредна четири месеца свакодневно 
обилазити старачка домаћинства и пружати помоћ старијим људима. Реч је 
о пословима попут набавке намирница и лекова, помоћи при одласку код 
лекара, одржавања хигијене, припремања оброка, помоћи у свакодневној 
комуникацији са околином. Уз њихову подршку корисницима се омогућа-
ва да живе у својим домовима и учествују у активностима дневног живота.

- За посао герентодомаћице определила сам се после обуке која је 
организована уз подршку општине Кладово. Верујем да ћу научено успеш-
но спровести у пракси јер корисници морају да знају да кад ми дођемо, да 
су сигурни у нашим рукама и да ће добити све што им је потребно - казала 
је Бранка Стојановић, једна је од девет герентодомаћица.

За послове геронтодомаћица уговором о делу ангажоване су жене 
са евиденције незапослених са Испоставе Националне службе за запошља-
вање у Кладову. Планирано време трајања пројекта је четири месеца, а по-
моћ у кући имаће 50 корисника речено је на потписивању уговора. Герон-
тодомаћице ће дневно обилазити по пет корисника.

- Геронтодомаћице реализују активности услуге помоћи у кући, по 
акредитованом програму обуке, у складу са индивидуалним планом услу-
ге. Помоћ у кући обезбеђује се кориснику по упуту надлежног Центра за 
социјални рад у трајању од пет дана у току недеље. Оне се старају да обе-
збеде помоћ када је исхрана корисника у питању, односно брину се о обе-
збеђивању довољно хране за пензионере, одржавају њихову личну хигије-
ну и уопште чистоћу животног простора у коме бораве-нагласио је Ивица 
Крстовић, из Удружења “Инклузија данас” из Прокупља.

МАЈДАНПЕК  „Зелени практикум водича у природи”, назив је 
пројекта који уз финансијску помоћ општине Мајданпек реализује Удру-
жење грађана “Биос фонд”. На радионици одржаној прошле суботе у Доњем 
Милановцу истакнуто је да је основни циљ пројекта јачање локалне еко-
номије кроз капацитете и могућности заштићених простора на територији 
општине Мајданпек.

Представљајући пројекат “Зелени практикум водича у природи”, Вес-
на Вандић, управитељ “Биос фонда” је истакла да је један од циљева пројек-
та управо укључивање локалног становништва кроз обуку за водиче у при-
роди.

 - У многим државама је пракса да се поред туристичких водича, у 
представљање одређених подручја, у овом случају, заштићених простора, 
укључује и локално становништво, које може да ради на пословима води-
ча у природи - рекла је Весна Вандић додајући да је идеја да се они за ква-
литетно обављање тог посла кроз низ неопходних едукација оспособе, те 
да се у реализацију пројекта укључе и приватни предузетници са тих под-
ручја, који се баве издавањем смештаја, угоститељском делатношћу, услу-
гама и другим садржајима који употпуњавају туристичку понуду.

Поред Националног парка Ђердап, на територији мајданпечке 
општине налази се још пет заштићених подручја, три споменика приро-
де, Рајкова пећина, Бигрена акумулација Бели изворац и Прераст - Шупља 
стена и два природна резервата, “Мустафа” и “Фељешана”, а сваки од њих, 
након мапирања свих ресурса и пратећих садржаја, може постати засебна 
туристичка дестинација, чуло се на скупу у Доњем Милановцу.

 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“.

БОР  У Бору је отворен регионални центар инжењерске коморе 
који окупља 493 инжењера из Борског и Зајечарског округа. Инжењери 
ће имати прилику да путем разних предавања које ће одржати еминентни 
стручњаци из ове области унареде своје знање и способности.

- Драго ми је да је седиште инжењерске коморе оба округа у граду 
Бору у насељу Нови градски центар. Само у Бору имамо 197 инжењера, што 
и не чуди с обзиром да је Бор одувек био јак индустријски центар. Захва-
лио бих се Влади Србије и Министарству грађевинарства које је препозна-
ло да је Бор локација где треба да буде инжењерска комора и добро је што 
се полако шире републичке институције на истоку Србије у зависности од 
потребе. Бор ће наставити путем развоја и просперитета – каже Алексан-
дар Миликић, градоначелник града Бора.

Љубиша Бучановић, члан Извршног одбора матичне секције машин-
ских инжењера у републичкој инжењерској комори нагласио је да је рад 
коморе организован кроз шест секција.

- Сада имамо могућности да искажемо своје ставове о промени За-
кона о планирању и изградњи. Задатак регионалне инжењерске коморе је 
да инжењере свих струка обучи за рад у новим условима, односно да кроз 
разна предавања иновирају своје знање-рекао је Бучановић.

 Д.К.

Кроз програм обуке која је трајала 50 сати прошло је 15 лица и ко-
ординатор пројекта Марко Првуловић из Кладова. Они су добили серифи-
кате, а едукацију у износу од 300.000 динара финансирала је локална са-
моуправа.

- То ранијих година није била пракса, иако је осим помоћи у кући на-
шим најстаријим суграђанима једна од вредности овог пројекта запошља-
вање дугорочно незапослених жена које су сада ангажоване као геронто-
домаћице. За реализацију овог пројекта 3.194.650 динара обезбедило је 
Министарство рада и социјалне политике Републике Србије-поручио је 
Саша Николић, председник општине Кладово.

Изменама Закона о социјалној заштити одређене услуге су измеш-
тене из Центра за социјални рад, а то су услуге геронтодомаћице које реа-
лизују активности услуге помоћи у кући, по акредитованом програму обуке.

 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”.
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„АРХЕОЛОШКО БЛАГО 
МАЈДАНПЕКА И ОКОЛИНЕ“

ЈУБИЛЕЈ ПРОМОТЕРА КУЛТУРЕ

СПРЕМНИ ЗА ЗИМУ

ПОБЕДНИК ВЛАДА БОЖАНИЋ

У Музеју изложба коју треба погледати

У 2020.-ој - 20 година MajdanArta

Градоначелник Бора обишао ЈКП „3.октобар“

Други меморијални вараличарски куп „Миша Гвоздени 2019“

ДОГАЂАЈИ

МАЈДАНПЕК  „Археолошко благо Мајданпека и околине“ Бори-
воја Крчмаревића, назив је изложбе у мајданпечком музеју, у оквиру које 
је представљен само део металних археолошких артефаката. У питању су 
изузетни експонати оружја из бакарног, млађег и старог гвозденог доба, за-
тим оруђа, накита, новца, па и рударских алатки и разних употребних пред-
мета. Не мали број приказаних налаза су прави раритети, а већина се први 
пут приказује јавности на овој изложби.

Крстасте бакарне и гвоздене секире из бакарног и старог гвозде-
ног доба, келтски мачеви, копља и античко оружје, оруђе, рударске алат-
ке, бакарни новац и накит су елементи изложбене поставке коју свакако 
треба погледати.

Јер, територија општине Мајданпек једна је од најзначајнијих архео-
лошких микрорегија у Србији и југоисточној Европи, будући да се у њој на-
лази око стотину локалитета, а ова поставка представља јавности само део 
вишегодишњих археолошких истраживања и случајних налаза. Археолош-
ко благо Мајданпека чува се, поред овог у Мајданпеку, у бројним музеји-
ма Србије, Народном музеју у Београду, Музеју Ђердапа у Кладову, Музеју 
Крајине у Неготину, Музеју рударства и металургије у Бору, Народном му-
зеју у Пожаревцу, Војном музеју у Београду, те у Археолошкој збирци Фи-
лозофског факултета у Београду и бројним приватним.

Ову изложбу је финансијски подржало и Министарство културе, кроз 
пројекат културног наслеђа у Србији, за 2019. годину, на основу којег је Му-
зеју у Мајданпеку додељено 400 хиљада динара за набавку пет изложбених 
витрина, а скромнијим новчаним износом помогла је и Општина Мајданпек.

 И.Ћ.

 МАЈДАНПЕК  Наредне 2020. године навршиће се две деценије 
постојања и рада “MajdanArta”, најпознатије манифестације у области кул-
туре не само у општини Мајданпек већ и шире. Манифестација која је 
захваљујући сталном унапређењу, уношењу новина и променама у органи-
зацији успевала да буде актуелна, добила је своје место у културном животу 
Србије будући да је у оквиру ње одржано небројено уметничких радиони-
ца дизајна накита, радионица уметничке керамике, креативних и едуктив-
них радионица, изложби накита, скулптура, минијатура, промоција Рајкове 
пећине, уметничког сувенира, народне кухиње и још много тога. 

Организатори нису објавили како ће овај јубилеј обележити, али се 
зна да би и својеврсна ретроспектива омогућила више прворазредних кул-
турних догађаја, јер је мало манифестација која се могу похвалити учесни-
цима таквог реномеа у земљи и свету, каквих је доста било за 20 година 
“MajdanArta”. И.Ћ.

БОР  Пад температуре и најављене снежне падавине неће изнена-
дити запослене у ЈКП „3.октобар Бор, јер је ремонт возила за зимско одржа-
вање путева и тротоара завршен, а на залихама има довољно соли и ризле.

- Обиласком нашег комуналног предузећа имао сам прилику да се 
уверим да је све спремно да се дочека предстојећа зимска сезона. Меха-
низација је спремна, набављеноје 500 тона неопходних агрегата,као и 900 
тона соли, што је довољно за сезону која нас очекује. Ове године смо на-
правили нешто другачији систем чишћења и одржавања села, тако да ће 
ЈКП „3.октобар“ са локалним привредницима појачати зимско одржавање 
у селима - рекао је Александар Миликић, градоначелник Бора.

У овој години за зимско одржавање путева биће укључен већи број 
радних машина, тако да се не очекују већи проблеми.

-У овом тренутку имамо седам возила са раоницима и соланама 
која су спремна за чишћење локалних путева ка селима, четири возила за 
град са додатним исто толико радних машина које се могу прилагодити за 
чишћење града. Имамо и три возила за чишћење тротоара, а у плану је на-
бавкајош једног трактора са раоником и соланом, тако да је ове године ак-
ценат стављен на појачано чишчење тротоара - каже Далибор Орсовано-
вић, директор ЈКП „3.октобар“.

Паркирана возилана више локација у граду задају проблеме борским 
комуналцима приликом чишћења снега на тротоарима тако да надлежни 
у овом предузећу апелују на градјане дане паркирају возила на тротоару.

 М.М.

 МАЈДАНПЕК Други меморијални вараличарски куп „Миша Гвоз-
дени 2019“, одржан је у суботу на водама Дунава код Доњег Милановца уз 
учешће 160 такмичара, међу којима и једна дама из бројних градова Србије 
и – Аустралије. Такмичење већ другу годину за редом организује КСР “Шту-
ка” (Милан Панић, Формаx тест риболовац и познати водич са Ебра, са дру-
гарима и пријатељима), уз подршку бројних спонзора, Општине Мајданпек 
и других, у знак сећања на Милана Пешута, “Мишу Гвозденог”, чувеног ри-
боловца из Смедерева који се у Доњи Милановац преселио после тешке 
болести плућа и дијагнозе да му је преостало само шест месеци живота. На 
обали Дунава, у непосредној близини Лепенског вира у камп кућици овај 
заљубљеник у реку и риболов, поживео је још 12 година и време прово-
дио квалитетно са другарима, књигама и гитаром. 

На суботњем одлично организованом и изузетно посећеном так-
мичењу, на такмичарској стази на кеју у Доњем Милановцу и низводно ка-
мењаром до првог сигнала, за шест сати вараличари су уловили 47 смуђе-
ва. Победио је и усвојио бројне награде организатора Влада Божанић из 
Доњег Милановца, уловом два смуђа тешка 1.740 и 960 грама, друго место 
освојио је Бранко Жакула из Београда, а трећи Јован Лончар из Ветерника. 

 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“.

Фото: Aрхива „Тимочких”
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
љУДСКИХ ПРАВА

НАСИљЕ У ПОРОДИЦИ СЕ ПОВЕЋАВА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВљЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Одржан округли сто на тему „Сарадња институција у спречавању насиља у породици“

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар 
за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ 
на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским пра-
вима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декла-
рација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стан-
дарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, 
„Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ 
одређује први члан декларације.

Државе уговорнице наведеног споразума морају да обезбеде потпу-
но остваривање права на здравље, а посебно свака чланица мора да пре-
дузме следеће мере:

•	 Да се бори против болести и неухрањености
•	 Да обезбеди приступ информисању и образовању
•	 Искорени праксу која угрожава здравље свих људи на њеној 

територији.
Људска права су основна права која има свака особа, која се сти-

чу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без 
обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко 
порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус. У Републици 
Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним пра-
вилима међународног права, ратификованим међународним уговорима 
и законима.

У свету је протеклих 20 година дошло до темељног напретка у уна-
пређењу права жена, развоја међународног права за утврђивање одговор-
ности за кршење људских права, заштити и промоцији права маргинали-
зованих група и много веће разумевање универзалности и недељивости 
људских права.

Здравље и људска права

Здравље и људска права тесно су повезани. Њихове додирне тач-

ке односе се на насиље, мучење, ропство, дискриминацију, услове стано-
вања и др.

Права корисника у систему здравствене заштите

Права корисника у систему здравствене заштите (ЗЗ)а заснивају се 
на индивидуалном и друштвеном праву.

1. Индивидуална права

Право на коришћење доступних, прихватљивих и квалитетних 
здравствених услуга

У том смислу, од здравствених радника се не очекује само да се ста-
рају о животу и здрављу својих пацијената, већ и да поштују:

•	  Личност пацијента,
•	  Људско достојанство пацијента,
•	  Право пацијента на самоодлучивање о властитом телу.

Права пацијената

Права пацијената заузимају једно од најважнијих места јер се тичу 
човековог живота и здравља, а то су вредности првог реда према којима 
се мере све друге људске вредности.[2]

Права пацијената, у том смислу, заснивају се пре свега на њиховој 
сагласности на основу информисаности, праву увида у документацију, по-
верљивост података итд.

Посебна права

Посебна права обухватају добровољну стерилизацију, абортус, еу-
таназију, трансплантацију, експерименте на људима.

2. Друштвена права

Друштвена права су, здрава животна средина, храна, лекови, уна-
пређење здравља.

Србија је прихватила сва међународно правна документа која ре-
гулишу заштиту основних права грађана. Ипак, после оружаних сукоба на 
подручју бивше СФРЈ уследио је огроман долазак избеглица и „расељених 
лица“ која су тражила заштиту од рата, па је право на живот постало кључна 
реч за право на здравље. У таким условима тешко је било обезбедити пра-
во на безбедан живот, а тиме и право на здравље. Свакако, у таквим при-
ликама људска права су вишеструко угрожена и по томе ћемо, поред оста-
лог, памтити крај прошлог миленијума, али већини људи остаће у сећању и 
позитивни примери и надчовечни напори здравствених радника да пруже 
нужну медицинску помоћ и негу болеснима и настрадалима, без обзира на 
националне и друге разлике.

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

БОР  У Србији је прошле године 30 жена убијено док је ове годи-
не живот изгубило 28 жена и 19 мушкараца, наглашено је на округлом сто-
лу на тему „Сарадња институција у спречавању насиља у породици“ која је 
одржана у борској Народној библиотеци.

- Нажалост насиље се повећава, а када кажемо да је 30 жена убијено 
ту су и очеви који су отишли у затвор и око 60 деце је остало без родитеља. 
Сви раде са жртвом која није опасна, и треба радити што више са насилни-
цима јер они не поштују полицију а ни Центар за социјални рад - казала је 
Хајрија Рамадани, председник Удружења жртава насиља које је прво удру-
жење које су основале жртве насиља у Европи.

Она је нагласила да се жртве враћају насилницима јер немају где 
да оду.

-Када тражим посао за жене које су жртве насиља обично се увек 
постављају три питања: како ће жена да дође од куће до посла, да ли је 
она психички способна за рад и ко ће њој да чува децу. Иста питања се по-
стављају и када тражимо стан за жртве насиља. Када жртва реши да не трпи 
више насиље нема ко да јој у потпуности помогне, плаше се доста институ-
ција и треба да има адвоката поред себе - додаје Рамадани.

Хајрија је нагласила да је циљ удружења да се пробуди свест друштва 
као и да највећу улогу у решавању овог проблема има држава.

- Треба највише да реагује држава, слично као по моделу у Норвеш-
кој. Ако мајка треба да плаћа стан, треба и насилник да плаћа, јер она ако 
чува малу децу не може да ради. У Норвешкој, од насилника држава потра-

жује средства и он мора да плати алиментацију и стан. Ми нећемо одуста-
ти од борбе све док се број случајева насиља у породици не сведе на нулу 
– додаје Рамадани.

Градоначелник Бора Александар Миликић изјавио је да посебну 
пажњу треба усмерити на спречавању појаве насиља у породици.

- Сваки вид насиља требамо осудити а никако оправдати и обаве-
за свих нас је да када знамо да постоји било какав вид насиља исти прија-
вимо надлежним органима. Жртве насиља се морају осећати безбедно и 
у сваком погледу заштићено јер је то једини начин да се стане на пут ши-
рењу насиља у породици - нагласио је Миликић.

На скупу је речено да се више треба говорити о овој теми и органи-
зовати већи број трибина у основним и средњим школама како би се деци 
указала пажња шта се све може догодити. Д.К.


