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БОР - Чланови новог са-

зива Општинског већа у Бору ус-

војили су свих 39 предлога одлука

које су се нашле на 83.седници која

је одржана протекле недеље.

Најзначајније тачке дневног реда

које ће се наћи пред одборницима

биће предлог Одлуке о завршном

рачуну буџета општине Бор за

2016.годину, Одлука о изменама и

допунама Одлуке о организацији

Општинске управе, као и предлог

решења о задужењу чланова Оп-

штинског већа за одређене области.

По овом решењу Саша Виденовић

биће задужен за област урбанизма

и послове стамбено-комуналне  де-

латности, Сашка Милошевић за

област здравства ,Љубиша Репеџић

за пољопривреду и месне зајед-

нице, Данијел Алексић за ванредне

ситуације, Добрица Ђурић за со-

цијалну заштиту и друштвену бригу

о деци,Тамара Пауновић за област

образовања, Милена Станојковић за

културу и информисање и Игор Јан-

ковић за спорт и омладину.

Усвојени су и предлози Од-

лука о изменама и допунама Одлука

које се односе на усклађивање са

законом о прекршајима, где ће из-

носи постојећих казни бити у фикс-

ним износима .

Поред одлуке о изменама и

допунама Одлуке о ауто-такси пре-

возу путника,фиксне казне се пред-

виђају и за прекршаје о кућном реду

у стамбенима зградама, прекршаје

из области одржавања бунара и јав-

них чесми,  некатегорисаних путева

и улица на територији Општине Бор,

као Одлуке о условима држања до-

маћих и егзотичних животиња и хва-

тања паса и мачака луталица.

Председник општине Бор

Александар Миликић истакао је да

грађани морају бити укључени у си-

стем одлучивања, тако да ће одлуке

у наредном периоду бити доношене

тек након организованих јавних рас-

права по тим питањима које се тичу

самих грађана.

-Ако доносимо одлуку о

ауто-такси превозу, таксисти морају

бити директно укључени у ту од-

луку,ако доносимо одлуку о паркира-

лиштима просто грађани морају

дати свој суд и мишљење о томе.

Јавне расправе су прилика да сви

буду питани  и да дају своје миш-

љење и сугестије, јер то је једини

начин да сви заједно мењамо неке

ствари на боље-наглашава Мили-

кић.

Пред одборницима локал-

ног парламента ће се на наредној

седници наћи и предлог решења о

давању сагласности на Одлуку о из-

менама и допунама Програма по-

словања Јавног комуналног пре-

дузећа “Топлана”, ”3.октобар” и “Во-

довод”.

Још један од битних пред-

лога који је Oпштинско веће једно-

гласно усвојило је и Закључак о

повлачењу закључка коју је ут-

врдило Општинско веће у предход-

ном сазиву.

Слободан Баџа ,секретар

Скупштине општине Бор појаснио је

да је у појединим предлозима које су

донели предходни чланови Већа

било потребно извршити одређене

корекције, па се дошло до закључка

да се сви предлози повуку и утврде

поновни акти у сазиву новог Већа. 

О овим предлозима одлучи-

ваће одборници Скупштине оп-

штине Бор на наредној седници,која

је планирана да се одржи до краја

месеца.

М.М.

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2016.ГОДИНУ
Одржана седница Општинског већа у Бору

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 15. седница Скупштине оп-

штине. Одборници нису дискутовали ни о једној, од укупно 19 тачака дневног

реда, а све одлуке донесене су, углавном, једногласно. Седница је трајала

мање од једног часа. 

Измене и допуне одлуке о буџету условљене су реализацијом преког-

раничног пројекта изградње Центра за рано откривање и дијагностику дефор-

митета кичме и стопала код деце, објаснила је на седници Скупштине Анкица

Марковић, шеф одељења за буџет и финансије.

Без дискусија, углавном једногласно, одборници су усвојили пословне

стратегије ''Стандарда'' и ''Топлане''. На исти начин сагласили су се и са покре-

тањем процедуре за спровођење конкурса за именовање директора јавних

предузећа, с обзиром да актуленим руководиоцима Предузећа за урбанизам и

изградњу, Стандарда и Топлане ускоро истиче мандат. Усвојен је програм уре-

ђења грађевинског земљишта, као и предлог одлуке о изради Плана детаљне

регулације треће фазе Туристичког ризорта Јабучко равниште.                    Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран

је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском

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

ОДБОРНИЦИ ЈЕДНОГЛАСНИ 

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

БОР - Александар Миликић, председник Општине Бор  ће са

својим сарадницима  примати грађане у борским месним заједницама.

Миликић је најавио редовне конференције за медије најмање једном

месечно.

-Непосредан контакт са грађанима ће нам омогућити да се

лично упознамо са њиховим свакодневним проблемима, али је добро

и за нас из власти јер ћемо тако сазнати управо од грађана шта смо

добро радили а шта нисмо и на који начин неке ствари треба да кори-

гујемо у интересу грађана-рекао је Миликић.

Он је нагласио да ће разговарати са грађанима,  а не са њихо-

вим представницима у оличењу чланова савета месних заједница.

-Ускоро ћу започети одржавање редовних конференција за

штампу једном месечно. То ће бити простор за отворено постављање

питања из свих области делокруга рада председника-закључио је но-

воизабрани председник Општине Бор.                                                Б.П.

П Р Е Д С Е Д Н И К  О П Ш Т И Н Е
Б О Р  П Р И М А  Г РА Ђ А Н Е

Најављене конференције за новинаре једном месечно
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КЛАДОВО - Упркос тро-

пским температурама ни овог

лета за запослене у ЈП "Једин-

ство" које се уз дистрибуцију

воде за пиће бави и испоруком

топлотне енергије у општини

Кладово, нема предаха. Они су

ангажовани на редовним годиш-

њим ремонтима опреме и по-

стројење, али и на реконстр-

укцији  дела топловодне мреже. 

Грубим земљаним радо-

вима од топлане "Центар" по-

чела је реализација прве фазе

пројекта "Проширење система

даљинског грејања према  кла-

довском насељу  Пемци", али и

према Новом насељу.

Реконструкција два кра-

ка  топловода уклапа се у  ово-

годишњи план обнове система

даљинског грејања у Кладову.

- Старе цеви топловода

према насељу "Пемци" биће за-

мењене изолованим цеви пре-

чника од 160 до 300 милиметара

укупне дужине 400 метара, чиме

су створени услови за почетак

реализације прве фазе сложе-

ног пројекта. Радови на монтажи

вреловода поверени су пред-

узећу "Конвар " из Београда ,

предрачунска вредност је близу

20 милиона динара, а радове ће

појефтинити ангажовање меха-

низације и запослених у ЈП

"Јединство" - говори Бранко Ма-

јкановић, в.д директор тог јавног

предузећа.

Летњи период је време

када су запослени у служби одр-

жавања ЈП "Јединство" ангажо-

вани на ревитализацији система

даљинског даљинског грејања,

јер је све подређено циљу да се

елиминишу хаваријска искљу-

чења током зиме.

-У топлани "Центар" у

Кладову завршена  је монтажа

савремене подстанице за раз-

гревање мазута снаге 600 кило-

вата. Реч је о технолошкој ино-

вацији која ће допринети ефи-

каснијем функционисању кот-

ловских постројења. Након за-

вршетка тог посла селимо се у

подстанице зграда за колек-

тивно становање, јер нашим ко-

рисницима услуга морамо об-

езбедити квалитетну испоруку

топлотне енергије - закључио је

Мајкановић.                            М.Р.

Пројекат “Три стуба

развоја Кладова: туризам, мала

привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово –

„Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не из-

ражавају ставове органа који је

доделио средства“. 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 450 МЕТАРА ТОПЛОВОДА
За запослене у ЈП "Јединство" нема предаха

БОР - Председник општине Бор Александар Миликић примио

је протекле недеље делегацију Канцеларије високог комесара нацио-

налних мањина ОЕБСА-а из Хага.

-Велико ми је задовољство што на почетку свог мандата могу

да разговарам са вама о питању националних мањина које су благо у

нашој општини у којој  живи 27 националних мањина. Рударење је кроз

историју  допринело томе да се средина развија онако како је тржиште

тражило, тако да су вредни људи долазили у Бор и нико их није питао

које су припадности, већ шта могу допринети за развој средине у коју

долазе. Сматрам да тај став требамо да “гајимо” и у будућности и оп-

штина Бор ће кроз своје институције наставити традицију-истиче Ми-

ликић.

Миликић је додао и да је општина Бор једна од ретких која има

Савет за међунационалне односе, чији је председник Саша Перишић,

што показује озбиљност приступа овој теми.

Представници делегације су такође изразили задовољство до-

ласком и сарадњом коју имају са локалном самоуправом.

-Трудимо се да бар једном или два пута годишње посетимо Бор,

а такође смо и у сталном контакту са представницима из ове средине.

Драго нам је што имамо прилилике да разговарамо о темама које су од

заједничког интереса, а тичу се националних мањина -казала је Наташа

Андонова Картер, представница делегације.

М.М.

О П Ш Т И Н А  Б О Р  
Н Е Г У Ј Е  Т РА Д И Ц И Ј У

Представници ОЕБС-а посетили Бор

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац добила је престижну на-

граду Европске бизнис Скупштине као регион атрактиван за нове ин-

вестиције, која је 3. јула урчена у Луцерну у Швајцарској, саопштено је

из кабинета председника општине Књажевац. 

Општина Књажевац се нашла у друштву најеминентнијих и

најуспешнијих компанија, универзитета из Европе, Азије и Африке, а

награду за регион атрактиван за нове ивестиције је поред Књажевца

добило још пет градова са ова три континента. 

Награде су додељиване у четири категорија: бизнис, здравство,

образовање и региони атрактивни за нове инвестиције. Ово огромно

медјународно признање је од великог значаја за даљи економски развој

општине Књажевац јер овакво престижно признање доприноси бољој

видљивости и препознатљивости Књажевца не само у Србији већ и у

читавој Европи а и шире. 

Саопштено је и да ће Европска бизнис Скупштина  кренути у

промоцију општине Књажевац, а и на свом сајту ће поставити компле-

тан профил општине.  На овој додели признања општину Књажевац су

представљали шеф Кабинета председника општине Бранислав Јоси-

фовић и помоћник председника општине Горан Поповић.                 М.М.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди

: креативност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај су-

финансиран је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у под-

ржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који

је доделио средства.”

КЊАЖЕВАЦ-РЕГИОН АТРАКТИВАН
ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Општина Књажевац добила престижну награду Европске Бизнис Скупштине
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КЛАДОВО - Министар ом-

ладине и спорта Вања Удовичић ,

председник  Олимпијског комитета

Србије Божидар Маљковић и пре-

дседник Одбојкашког савеза Ср-

бије Зоран Гајић са сарадницима

обишли су Омладинско сп-ортски

центар Караташ у  коме се усавр-

шава 250 перспективних одбојк-

аша, рвача, рукометаша, текво-

ндиста и џудиста. 

-Можемо да будемо по-

носни  што смо нашем Караташу

вратили стари сјај, али  и на све

акције које ћемо имати у наред-

ном периоду. Желимо да осим

спортских, овде реализујемо и

велики број омладинских кам-

пова. Морамо да радимо на афи-

рмацији прекограничне сарадње,

јер Караташ може да постане ре-

гионални центар спорта, односно

наша база у којој ће стасавати

шампиони и будући освајачи ме-

даља - поручио је министар Ва-

ња Удовичић.

У реконструкцију Кара-

таша Влада Србије преко Мини-

старства омладине и спорта  до

сада је инвестирала 194 ми-

лиона динара. Све је подређено

циљу да се младим спортистима

обезбеде максимални услови за

њихово усавршавање.

-Овај спортски комплекс

сигурно ће регрутовати нове

асове и нове победнике.То ће до-

датно допринети афирмацији

Олимпијског спорта у Србији,

али и бољим резултатима  на на-

редним олимпијадама. За напре-

дак младих спортиста потребни

су таленат, заједништво и усавр-

шавање  и то су веома битни мо-

менти када је реч о развоју

будућих такмичара, а то им Кара-

таш  нуди - казао је Божидар

Маљковић, председник Олим-

пијскох комитета Србије.

У наредној фази рекон-

струкције планирана је обнова

два смештајна објекта у којима

ће бити 50 лежајева, као и рекон-

струкција мале дворане за тре-

нинг спортиста. Вредност тих ра-

дова процењује се на 67 мили-

она динара.                                               

М.Р. 

Пројекат “Три стуба ра-

звоја Кладова: туризам, мала

привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово –

„Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не из-

ражавају ставове органа који је

доделио средства“. 

У ДРУГОЈ ФАЗИ ОБНОВЕ 67 МИЛИОНА ДИНАРА
Министар Вања Удовичић  и председник Олимпијског комитета Србије Божидар Маљковић обишли Караташ

ВИШЕ ОД 8000 НОЋЕЊА НА КАРАТАШУ
Током лета у Караташу ће бити остварено више од 8000

ноћења, јер комплекс садржи шест павиљона, девет апартмана
и осам осмокреветних бунгалова , као и бројне отворене и за-
творене терене. Простире се на 15,2 хектара и након изградње
трим стазе дужине 1200 метара , теретане површине 250 квад-
рата са стреч салом, као и четири реновирана терена на отво-
реном располаже са нова три павиљона са 96 лежајева са
четири звездице од укупно 300 кревета за смештај спортиста.
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МАЈДАНПЕК - У преле-

пом амбијенту летње позорнице

Капетан Мишиног здања у Доњем

Милановцу, половином јула одр-

жан је 38. Међународни фестивал

забавне музике зе децу и младе

„ТИН 2017“. 

Пред неколико стотина по-

сматрача и љубитеља музике,

највредније награде, Гранд приx

фестивала  освојиле су Бојана

Срдановић из Новог Сада са ком-

позицијом ,,Да љубав кружи” чији

су аутори музике и аранжмана

Ладо Леш, а текста Ана Клепић у

категорији дечје музике и Тамара

Тубић из Доњег Милановца у кате-

горији забавне музике за младе, са

композицијом „Моја симпатија“ за

коју је музику урадио Ненад Или-

јић, текст Вид Вукелић, а аранж-

ман Ненад Стошић. 

Четворогодишња Бјанка

Муту из Румуније са песмом ,,Ог-

лиоњара фермецата” је својим на-

ступом подигла публику на ноге, а

одлични су били и други учесници

из суседне државе.

Све извођаче пратио је

хор ,,Девојчице са Дунава“ којим је

дириговао Ненад Илијић,директор

фестивала забавне музике за де-

цу и младе „ТИН 2017.“ 

Организатор фестивала

био је Центар за културу и образо-

вање Доњи Милановац,  а гене-

рални спонзор Општина Мајда-

нпек. 

И.Ћ.

На „ТИН – у 2017.“  

ПОБЕДИЛА ПЕСМА

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

019/ 450 444
office@gamzigradskabanja.org.rs
www.gamzigradskabanja.org.rs

Међународна изложба "Уметност у
минијатури MajdanArt 2017"

ВЕЛИКА НАГРАДА 
ИЗЛОЖБЕ НИЈЕ 

ДОДЕЉЕНА

МАЈДАНПЕК - Озбиљност

рада Међународног жирија VIII Међуна-

родне изложбе Уметност у минијатури

MajdanArt 2017" је и потврда озбиљности

ове манифестације наведено је прили-

ком саопштења да велика, Grand prih на-

града није додељена.. 

Одлука је донета једногласно

уз констатацију да ни један рад није ис-

казао посебну иновативност која се из-

дваја из мноштва веома квалитетних

уметничких остварења. 

На конкурс који је трајао од

01.јануара до  30.јуна јавила су се 382

уметника из 36 држава света и то Ауст-

ралија, Албанија, Мађарска, Румунија,

БиХ Република Српска, Хрватска, Сло-

венија, Велс, Немачка, Грчка, Пољска,

Белгија, Француска, Мексико, Црна Гора,

Италија, Финска, Тајланд, Доминиканска

Република, Турска, Кореја, Литванија, Бу-

гарска, Нови Зеланд, Аргентина, Јапан,

Канада, Индија, САД, Македонија, Швед-

ска, Швајцарска, Холандија, Израел ,Ис-

ланд и Србија. 

Изложба ће у Мајданпеку бити

отворена 02.септембра и трајаће до

02.октобра.                                             И.Ћ.
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ЗАЈЕЧАР - Светски дан

становништва се одржава сваке

године 11. јула као међународна

кампања условљена експан-

зијом популације и њеним ути-

цајем на природне ресурсе, а

зарад подизања свести о глобал-

ним проблемима становништва.

Управни Савет за развој Уједи-

њених нација (УНДП) је утеме-

љио Светски дан становништва

1989. године, јер је по процени

светска популација  достигла

број од 5 000 000 000 становника

11. јула 1987. године. Почев од

1990.године обележава се Свет-

ски дан становништва, са дефи-

нисаном актуелном темом од

стране Уједињених нација са

циљем унапређења развојне

стратегије Уједињених нација и

држава чланица и усклађивања

са тренутним потребама. 

Фонд за заштиту попула-

ције Уједињених нација (УНФПА),

ради са многим партнерима у ок-

виру и изван система Уједиње-

них нација, укључујући владе,

невладине организације, поје-

дине агенције и институције, ци-

вилно друштво, верске организа-

ције, верске лидере и друге, на

организовању различитих обра-

зовних активности за прославу

Светског дана становништва.

Због велике регионалне раз-

личитости проблема станов-

ништва, а у циљу бољег одго-

вора и имплементације на ло-

калне потребе, УНФПА све више

усмерава активности ка поједи-

ним земљама, поштујући њихове

специфичности.

Једно од основних људ-

ских права је приступ сигурном и

добровољном планирању поро-

дице. Циљ обележавања Свет-

ског дана становништва 2017.го-

дине је фокусирање пажње на

обезбеђивање безбедног и доб-

ровољног приступа планирању

породице, јер проблеми репро-

дуктивног здравља људи у зајед-

ници представљају један од

водећих узрока лошег здравља и

смрти трудница широм света. 

Значај потребе оваквог

програма лежи у чињеници да: у

свету се сваког минута роди 140

беба, а дневно у свету умре на

порођају око 800 жена; сваког

минута једна жена у  земљама у

развоју умире од компликација

насталих од трудноће или поро-

ђаја; бољи приступ здравственој

заштити би предупредио да го-

дишње пола милиона жена и

седам милиона одојчади не

умре; боље услуге репродуктив-

ног здравља успориће епидемију

АИДС-a, јер је сваког дана 14.000

људи, од којих пола има мање од

25 година, заражено ХИВ/АИДС-

ом; стопа наталитета је највиша

у најсиромашнијим земљама

света, те је планирање породице

за сиромашне у свету од суштин-

ског значаја; коришћење контра-

цептивних средстава и метода је

на веома ниском нивоу.

Око 52% укупне светске

популације је млађе од 30 го-

дина, а око 1,8 милијарди људи

широм света има између 10 и 24

године, што је највећа попула-

ција младих икада. Зато је ве-

лика потреба за  подизањем

свести о репродуктивном здра-

вљу и планирању породице, пре

свега у земљама у развоју, где се

од 3 девојке једна уда до 18.го-

дине живота. У земљама у раз-

воју око 225 милиона жена желе

да избегну трудноћу, али не ко-

ристе сигурне и ефикасне ме-

тоде планирања породице због

недоступних информација, као и

због недостатка подршке од

стране њихових партнера, поро-

дице или заједнице. Већина ових

жена живи у 69 најсиромашнијих

земаља на свету.

Овогодишњи Светски дан

становништва поклапа се са Са-

митом за планирање породице -

Планирање породице 2020 (Fa-

mily Planning 2020), чији је циљ

да се до 2020. године прошири

приступ добровољном плани-

рању породице на још 120 ми-

лиона жена.

Фонд за популацију Ује-

дињених нација (УНФПА), у пар-

тнерству са владама и невла-

диним организацијама у 140 зе-

маља, промовише репродук-

тивно здравље, јер је образо-

вање кључ за стабилизацију

светске популације. Зато овај

програм има за циљ подизање

свести, подстицање стицања

знања и активно учешће у прено-

шењу информација о: плани-

рању породице, сексуалности,

сексуалном и репродуктивном

здрављу, сексуално преносивим

болестима, значају одлагања

бракова док не буду у стању да

разумеју одговорности које роди-

тељство носи, нежељеној труд-

ноћи, контграцептивним мерама

и методама које одговарају њи-

ховом узрасту, уклањању родних

стереотипова из друштва, опас-

ностима порођаја и намерног

прекида трудноће по здравље у

раном узрасту девојака и друго.

Поводом Светског дана

становништва 11.07.2017.године,

проф. др Славица Ђукић Дејано-

вић, министарка без портфеља

задужена за демографију и попу-

лациону политику,  др Златибор

Лончар, министар здравља, Мл-

аден Шарчевић, министар про-

свете, науке и технолошког ра-

звоја и Зоран Ђорђевић, мини-

стар за рад, запошљавање, со-

цијална и борачка питања, доно-

се заједничку изјаву: 

“Влада Републике Србије

одлучна је у намери да доноси и

спроводи одлуке које ће утицати

на превенцију негативних демо-

графских кретања, и то кроз по-

бољшање економске ситуације,

мере подстицања рађања, ја-

чање бриге о здрављу, репродук-

тивном здрављу и здравим сти-

ловима живота, побољшање

квалитета образовања, подршке

жени, родитељству, породици,

као и бриге о старима. У години

у којој су Уједињене нације за

тему којом ће се обележити овај

дан одабрале “Планирање поро-

дице – оснаживање људи и раз-

вијање нације”, са циљем да се

укаже на значај сигурног и доб-

ровољног планирања породице,

Влада Србије ће посебну пажњу

усмерити на повећање нивоа

знања о здрављу и репродуктив-

ном здрављу, кроз системе обра-

зовања и здравља”.

Простор округа Зајечар и

округа Бор одликује се: ниским

нивоом рађања дужем од једног

века, тако да је крајем 19. и у

првој половини 20.века трећина

жена рађала 1 или 2 деце, а у

другој половини 20.века и почет-

ком 21.века скоро половина

жена; жене започињу своју ре-

продукцију у старијим кохортама;

намерни прекид трудноће је дуго

препознат од стране жена овог

простора као основни метод

контроле рађања , али са трен-

дом смањења;  почетком 20.века

на 1 порођај се обави око три

прекида трудноће, а 1999. и

2002.године 1,4 побачаја; на

1000 жена фертилног периода

округа Зајечар и округа Бор

1985.године било је 113,6 абор-

туса, а 2011.године 14,68‰, док

је у Србији 12,72‰ (2011.године);

препознавање система здрав-

ствене заштите у очувању и уна-

пређењу сексуалног и репро-

дуктивног здравља жена,  као и

улога у планирању породице

кроз саветовалиште за плани-

рање породице је у смањењу;

транзиција фертилитета на про-

стору округа Зајечар и округа Бор

достиже ниво друге демограф-

ске транзиције већ крајем

19.века, са мањим стопама куму-

лативног фертилитета у  односу

на Ужу Србију и АП Војводину

током 20.века, а на почетку 21.

века је на нивоу са кога се тешко

може променити ток процеса;

женско становништво округа

Зајечар има вредност стопа

укупног фертилитета <1,5 (ниво

на коме се ретко и тешко рехаби-

литује рађање), а женско станов-

ништво општине Књажевац се

налази у дубокој депопулацији,

са ниским вредностима стопе ку-

мулативног фертилитета (1,34).

Зато је значајно пред-

узети што хитније друштвену ак-

цију националног нивоа.

Центар за промоцију зд-

равља, анализу, планирање, ор-

ганизацију здравствене зашти-

те и информатику са биоста-

тистиком у здравству

Прим. др сци. Олица Ра-
довановић

СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА 
11.07.2017.ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ”ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

„ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ - оснаживање људи и развијање нација“
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МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је минулог викенда одржан V Ме-

ђународни фестивал фолклора – ОРФЕО, као традиционална мани-

фестација која у складу са првобитном идејом окупља фолклорне

трупе из свих подунавских земаља и из целог света, а ове године из

Аргентине, Колумбије, Порторика, Румуније и Србије, док је најављено

учешће ансамбала из Бугарске и Кине изостало. Свечани дефиле иг-

рачких ансамбала градским улицама, а потом и целовечерњи програми

на великој позорници у центру града, оно је у чему су уживали Мајдан-

печани и њихови гости, који са задовољством и у великом броју прате

учешће играчких трупа и ансамбала, како из далеких тако и подунав-

ских земаља. Јер, познавање и валоризација аутентичних фолклорних

креација, стимулисање и развијање креативности, промоција младих

у култури и уметности, поштовање и преношење традиционалних оби-

чаја са генерације на генерацију, побољшање сарадње између свих

фактора укључених у формирање младих нараштаја представљају

услове и критеријум за учешће на „ОРФЕО“ фестивалу.                   И.Ћ.

“ О РФ Е О   2 0 1 7 . ”
У Мајданпеку је одржан  Међународни фестивал фолклора 

БОРСКИ ОКРУГ - По подацима НСЗ, филијале у Бору, У Борском

округу у 2016. години било је на евиденцији 12.248 незапослених лица. Исте

године је као ''новопријављени'' евидентирано 529 лица.

Потребе за послом показују да је у Борском округу, у истом периоду,

тражено свега 4 лица за стално и 20 за привремене послове. По евиденцији

НСЗ у том периоду запошљено је за стално 153,  а на привременим пословима

1.188 лица. Директно посредством НСЗ запошљено је 135 лица( највише кроз

пројекте јавних привремених радова).

По подацима НСЗ из јануара 2017.

године, број незапослених лица у уз-

расту од 15 до 34 године у Борском

округу је 4.625, што процентуално из-

носи 38 одсто од укупног броја од

12.248 евидентираних незапослених.

Само прегледом сајтова локалних

самоуправа у последњих 15-ак го-

дина види се да постоји море акцио-

них планова, стратегија и програма.

Формирани су разне комисије, шта-

бови, радне групе, савети...:за младе,

младе незапослене, за унапређење

образовања, за подршке, подсти-

цаје...Без да се залази у нечије по-

штене намере и одлучност у датом

тренутку, најмање 60 одсто свих тих

аката можете само антидатумирати и

они би могли да се представе као

''нова прича'' о старом проблему.

У НЗС ће вам рећи да их школе не контактирају и не траже податке о

суфицитарним кадровима, привреда ће вам рећи да тек њих нико не пита који

профили радника су им неопходни, а у школама ће одговорност пребацити на

министарство и зацртану уписну политику. Примера ради, на евиденцији НСЗ

у Бору пре две године је било 137 педикира, маникира и фризера, а средња

школа у Бору и даље наставља да уписује нове ученике ових смерова. За то

време привреда исказује потребе за вариоцима, браварима, машинцима, елек-

тричарима, сервисерима расхладних уређаја...

Закључак се сам намеће: нема размене информација, нема израде

заједничког плана деловања, нема јединствене стратегије, нема једне базе по-

датака.

Зато и опис стања завршавамо резултатима пописа, који показују све

размере и трендове демографске слике Борског округа и источне Србије.

По попису из 1991. године Борски округ је бројао 160.939 становника,

по попису 2002. 146.551, а по попису из 2011. године број становника овог

округа је сведен на 124.992 становника. Између два претходна пописа број ста-

новника се смањио за 21.559, или за 17 одсто , са даљом тенденцијом депопу-

лације.

Сваки четврти становник Борског округа има до 30 година, сваки шести

од 15-30, а сваки пети више од 65 година. Просечна старост становништва је

44,7 година.

Уколико се нешто не предузме на

покретању привредних активности и

прилагођавању образвоног процеса

потребама тржишта рада и личним

афинитетима младих, последице ће

бити катастрофалне.

Извор информација: Републички
завод за статистику, НСЗ, филијала
Бор, регионални координатор обра-
зовања, окружни координатори за ос-

новно и средње образовање, сајтови факултета и школа Борског округа,
акциони планови локалних самоуправа, база текстова недељника ''Тимочке''.

Пројектни тим недељника "Тимочке"

Пројекат "Наша младост - туђа радост  (Борски округ)" суфинан-

сиран је из буџета Републике Србије - Министарства културе и информи-

сања -"Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не

изражавају ставове органа који је доделио средства".

У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ
''Наша младост-туђа радост''(2)

Борски округ 2011. год.

година бр.стан. %

60 и више 36.610 29,29

40-59 36.743 29,39

30-39 15.144 12,12

20-29 13.879 11,10

0-19 18.094 18,09

Лидија Начић
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ОГЛАС ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ И ОПШТИНА БЕЛОГРАДЧИК ИЗ

РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ И ОВЕ ГОДИНЕ ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДИН-

СТВЕНУ ПРЕКОГРАНИЧНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ “САБОР НА КАДИ-

БОГАЗУ”. САБОР КОЈИ СЕ ВЕЋ 17 ГОДИНА ОДРЖАВА НА

ГРАНИЧНОЈ ЛИНИЈИ ИЗМЕЋУ ДВЕ ДРЖАВЕ КОД СРПСКОГ

СЕЛА НОВО КОРИТО У КЊАЖЕВАЧКОЈ ОПШТИНИ . ОВЕ ГОДИНЕ

ОСИМ 17-ТОГОДИШЊИЦЕ САБОРА, ОБЕЛЕЖАВА СЕ И 92 ГО-

ДИНЕ ОД УСТАНОВЉЕЊА, ОДНОСНО ОДРЖАВАЊА ПРВОГ СА-

БОРА, ДАЛЕКЕ 1925 ГОДИНЕ.

САБОР ЋЕ БИТИ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ :

21. ЈУЛА  У ПЕТАК ОД 12.00 ДО 22.00 ЧАСА
22. ЈУЛА У СУБОТУ ОД  9.00 ДО 23.00 ЧАСА 
23. ЈУЛА У НЕДЕЉУ ОД 8.00 ДО 22.00 ЧАСА
ОВОГОДИШЊЕ ПОСЕТИОЦЕ ЈУБИЛАРНОГ САБОРА НА

КАДИБОГАЗУ, ОЧЕКУЈЕ БОГАТ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ И СПО-

РТСКИ  ПРОГРАМ, НАСТУП ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА И ЕСТРАД-

НИХ УМЕТНИКА ИЗ СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ , ПРОДАЈНЕ ИЗЛОЖБЕ

И НЕИЗБЕЖНА УГОСТИТЕЉСКА ПОНУДА.

ЗА ГРАЂАНЕ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН И АУТОБУС КОЈИ ЋЕ ИС-

ПРЕД СПОМЕН ПАРКА У КЊАЖЕВЦУ КРЕНУТИ У 8 САТИ.

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И РЕЗЕРВАЦИЈЕ  МОЖЕТЕ СЕ

ОБРАТИТИ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОДБОРУ САБОРА НА БРОЈ ТЕ-

ЛЕФОНА (019) 731-379 У ВРЕМЕНУ ОД 9.00 ДО 15.00 ЧАСОВА

Организациони одбор Сабора на Кадибогазу

ДОГАЂАЈИ

КЛАДОВО - Из Љуби-

чевца пространом Кључком ни-

зијом и овог јула ширили су се

ехо фолклорних тонова и ра-

дост мештана који су рашире-

них руку дочекали учеснике 26.

Сабора Дијаспоре. Изворне

игре, дечији и сениорски ан-

самбли, различити музички ин-

струменти враћали су у мла-

дост мештане кладовског краја

који су пре пола века живот у

Кључкој низији  заменили  бо-

равком у земљама Западне Ев-

ропе. Пред позорницом на којој

су се смењивале фолклорне

групе разговори су се водили на

српском, влашком, али и дан-

ском, немачком, француском и

шведском језику. Захваљујући

сабору Дијаспоре шта знају

мештанима и посетиоцима су

показали  чланови културно -

уметничког друштва "Пробуд" из

села Мајор Кузунов  из Видин-

ске области у  Бугарској.

- Овде смо први пут да

мештанима Љубичевца презен-

тујемо фолклорну традицију

нашег краја. Наишли смо на од-

личан пријем тако да планирано

да и наредне године будемо

учесници сабора дијаспоре који

спаја народе- казао је  Дафин

Методије Занков из КУД "Про-

буд"  из Бугарске. 

Становници кладовских

села који су у печалбу отишли

препола века сада пензионер-

ске дане проводе на родном ог-

њишту, са надом да њихова

деца размишљају да се врате у

завичај  својих родитеља, бака

и дека. Кажу још да пропуштено

у туђини желе да надокнаде на

саборовању које спаја наше су-

народнике у матици и оне који

живе и раде далеко од родног

краја.

- Сабор је и ове године

покренуо наше земљаке који су

дошли у родни крај из свих

крајева Европе.То је потврда да

не заборављамо завичај и оби-

чаје нашег села у коме прово-

димо пензионерске дане. Све

што смо пропустили за време

боравка у туђини покушавамо

да надокнадимо дружењем уз

песму и игру - објашњаваЉубо-

мир Гушатовић председник Са-

вета МЗ Љубичевац. Саборо-

вање у Европском Љубичевцу

одржано је уз подршку локалне

самоуправе која је одавно пре-

познала значај манифестације.

- То је пример добре

праксе који би могла да следе и

друга насеља у општини Кла-

дово.Ми смо ту да им помог-

немо и подржимо њихову ини-

цијативу, јер су окупљања на-

ших сународника из дијаспоре

више од песме и игре- сматра

Славиша Туфајевић, председ-

ник СО Кладово.

Већ по традицији фи-

нале сабора Дијаспоре био је

избор за најлепшу девојку Ти-

мочке крајине. Ленту је понела

Александра Николић из Црнај-

ке. Сабор дијаспоре испунио

своју је мисију и очекивања ор-

ганизатора јер одавно постао

чувар народног стваралаштва.

На једном месту традицио-

нална манифестација  окупила

је око 300 извођача који чувају

фолклорну традицију  и близу

2000 наших сународника расу-

тих свуда по свету.        

М.Р.

Пројекат “Три стуба

развоја Кладова: туризам, мала

привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово

– „Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа

који је доделио средства“. 

С А Б О Р  П О В Е З У Ј Е  Н А Р О Д Е
У Љубичевцу одржан 26 Сабор дијаспоре


