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БОР - “Предамном је много
питања на које треба дати многе од-
говоре. Ситуација је тешка, али ра-
дићемо најбоље што можемо како
би грађани видели бољитак и бољи
просперитет за себе и град у коме
живе. Врло брзо ће се уверити гра-
ђани, медији и Општинска управа да
ћемо у наредном периоду променити
начин размишљања и рада, и да
ћемо отворено и јавно све радити.
Само сви заједно можемо оно што је
лоше да променимо на боље, а оно
што је добро на још боље“, рекао је
на прошлонедељној конференцији
за медије Александар Миликић,
председник Општине Бор.

“Један од највећих пробле-
ма јесте дуговање јавног сектора у
општини Бор. У исто време, ми да-
нас не знамо шта јавна предузећа од
својих пријављених потраживања
уопште могу реално наплатити. За
нас је далеко важније колико сва та
јавна предузећа и установе дугују, и
колико све то може да угрози функ-
ционисање Бора“, истакао је Мили-
кић .

Према подацима које је
председник Општине презентовао
новинарима, ЈКП “Водовод“, по пре-
секу половином 2017. године, има
дуг по више основа од око 1,6 ми-

лијарди динара. За исти период, ду-
говање ЈКП “Топлане“ је 1,7 милија-
рди динара, док су дугови осталих
јавних предузећа знатно мањи. Са
друге стране, Јавно стамбено пред-
узеће “Бор“ је изнело податак да су
дуговања грађана према овом пред-
узећу око једне милијарде динара.

Укупан дуг јавних и јавних
комуналних предузећа износи 3,1
милијарду динара.

Установа Апотеке “Бор“ има

неизмирене обавезе у висини од 432
милиона динара, а све установе
укупно дугују око 480 милиона ди-
нара. 

“Наложио сам свим дирек-
торима јавних предузећа и установа
да ми  два пута месечно достављају
извештаје о приходима, расходима и
обавезама које су створене, а ја ћу
те извештаје посредством медија
ставити на увид грађанима. Не
може, примера ради, пословодство

предузећа које послује са губитком
да купује нов канцеларијски намеш-
тај и да се неодговорно понаша. Сви
морају да одговарају грађанима за
свој рад“, сматра Миликић.

По речима Миликића, већ
наредни буџет Општине Бор ће бити
донет тек након јавне расправе и не-
посредног учешћа грађана, који ће
имати прилику да сами одреде шта
су то приоритети. Врло брзо ће ло-
кална самоуправа формирати проје-
ктни тим који ће имати задатак да
квалитетним пројектима донесе у
Бор “свеж капитал“ из европских
фондова, али и из фондова државе.
Наредним ребалансом буџета биће
обезбеђена почетна средства од
шест милона динара за израду
пројекта и почетак изградње новог
вртића у Бору, који ће бити лоциран
на простору између Дома здравља и
Новог градског центра. Кроз реба-
ланс ће бити обезбеђено и 5,5 ми-
лиона динара за изградњу 100-тинак
јединица за удомљавање паса лута-
лица, што је још један корак ка
трајном решавању овог великог про-
блема у Бору. Само у прошлој години
и првој половини ове године уједи
паса луталица коштали су Општину
Бор око 33 милиона динара.    

Б.П.

ДУГ ЈАВНОГ СЕКТОРА 3,1 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Конференција за новинаре председника општине Бор

БОР - Чланови Општинског већа на овонедељној седници усвојили су
предлоге решења о престанку мандата в.д. директора и именовању в.д. дирек-
тора ЈП „Боговина“, ЈКП „Водовод“ као и о разрешењу директора Установе
„Спортски центар“ и именовању в.д. директора те установе. Уместо досадаш-
њег руководиоца ЈП „Боговина“ Душице Јањић за в.д. директора тог предузећа
предложена је Наташа Јовановић, дипломирани менаџер а на функцију в.д.
директора „Водовода“ уместо Горана Топаловића предложен је Саша Младе-
новић, дипломирани економиста. Већници су се сложили да уместо Милана
Илића на место в.д. директора буде предложена Бојана Длбокић Дубочанин,
дипломирани инжењер за индустријски менаџмент. У образложењу се наводи
да је у протеклом периоду Илић као директор ове установе исказао слабост у
руковођењу и несавесно  извршавао обавезе, што је довело до проблема у
раду и функционисању Спортског центра и неизвршавању надлежности про-
писаних законом.

ОВ је усвојило и предлог одлуке о давању на коришћење зграде ваз-
душног саобраћаја-хангар за смештај ваздухоплова са анексом у јавној својини
општине Бор Установи Спортски центар Бор, предлог сагласности за постав-
љање телекомуникационог вода као и предлог одлуке о давању сагласности
МЗ Шарбановац за давање у закуп пословног простора. Е.Т.

НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА

Одржана седница Општинског већа у Бору

КЊАЖЕВАЦ - Заменик председника општине Књажевац Мирољуб
Михајловић и Маурицио Камин, директор и Асоцијације ''Трентино за Балкан''
из Италије потписали су меморандум о сарадњи на пројектима који ће допри-
нети искоришћењу локалних ресурса у оба града. 

- У Трентину постоји култура кооператива (задруга), али то није модел
који може директно овде да се примени, мора да се адаптира. Оно што су по-
тенцијали за сарадњу јесте пољопривреда, туризам, увек имајући у виду младе
који у то треба да се укључе - казао је Камин. 

Горан Поповић, помоћник председника општине Књажевац је нагласио
да се разменом искустава се може доста тога новог научити. 

- Има много тога што можемо да научимо од Независне покрајине
Тренто. Њихова економија је базирана на кооперативама у различитим сфе-
рама бизниса и живота. То су ствари о којима размишљамо и ми као локална
самоуправа – поручио је Поповић. 

Како је најављено, следећи састанак догодиће се у Италији, а проши-
ривање сарадње очекује се на релацији Аутономна област Трентино - општине
Књажевац.                                                                                                              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.”

САРАДЊА НА ПРОЈЕКТИМА

Потписан меморандум о сарадњи са Асоцијацијом ''Трентино за Балкан''
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КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац расписала је конкурс
за избор корисника за доделу средстава за развој овчарства и
козарства из Бужетског фонда за развој пољопривреде. Износ
средстава, опредељених за ове намене, најбоље говори о на-
мери локалне самоуправе да подстакне домаћинства која овом
производњом желе да се баве професионално, каже Владан
Митић, директор Агенције за развој. 

- Ове године је опредељено девет милиона динара за
субвенционисање оних који желе да се баве узгојем уматичених
грла оваца и коза. Конкурс је расписан и биће отворен до
утрошка средстава, најкасније до 31. августа. Домаћинства треба
да буду регистрована, да имају активан статус. Приоритет ће
имати млади, незапослени људи, као и они који ће у буућем пе-
риоду Буџетском фонду донирати одређена средства или грла.
Моћи ће да се аплицира за средства у износу од 100 до 500 хи-
љада динара – казао је Митић.

Детаљније информације о конкурсу, као и помоћ у при-
преми документације пољопривредници могу добити у Агенцији
за развој. Агенција ће пружити сву техничку подршку заинтере-
сованим пољопривредним произвођачима, који желе да уче-
ствују на конкурсу.

Конкурс је објављен на званичним сајтовима општине и
Агенције, на огласној табли Општинске управе, а становници сео-
ских насеља моћи ће да се информишу и у својим месним зајед-
ницама и канцеларијама. Припремљен је и одговарајући промо
материјал.

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој при-

вреди : креативност и иновативност у пракси”   - “Овај ме-

дијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не из-

ражавају ставове органа који је доделио средства.”

П ОД СТ И Ц А Ј  БА В Љ Е Њ У
СТО Ч А РСТ ВО М

Општина Књажевац помаже пољопривреднике 

Саопштење за јавност
ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Општина Шишешти из Румуније и Месна заједница
Мосна из Србије, као део територије општине Мајданпек, у пре-
тходним годинама су претрпеле озбиљне штете услед елемен-
тарних непогода и других негативних утицаја на животну
средину, те су се одлучили да заједничком сарадњом унапреде
техничке и људске капацитете за реаговање у ванредним ситуа-
цијама.

Сама Месна заједница Мосна се 2014.године суочила са
катастрофалним поплавама, а скоро сваке године се у овом
делу општине Мајданпек, који је иначе и део територије Нацио-
налног парка Ђердап, дешавају пожари који наносе велику
штету становништву, њиховој имовини и природним ресурсима. 

Пројектом „Ефикасност у управљању ванредним ситуа-
цијама“, који је подржан и финансиран од стране Европске
унијеу оквиру програма INTERREG – IPA CBC Румунија-Србија,
Месна заједница Мосна и општина Шишешти определиле су се
да заједничким активностима током и након имплементације
пројекта значајно повећају ефикасност у управљању ванредним
ситуацијама како би се штета од елементарних непогода свела
на најмању могућу меру.

Увођењем новог начина управљања унапредиће се систем
надзора, узбуњивања и координације приликом интервенција у ван-
редним ситуацијама. Један од циљева је и подизање свести локалног
становништва кроз организацију волонтерске службе која ће бити об-
учена да реагује у ванредним ситуацијама. Како је техничка опрем-
љеност један од основних предуслова за ефикасно реаговање у
ванредним ситуацијама, овим пројектом је предвиђена реконструкција
постојећег Дома културе у Центар за управљање ванредним ситуа-
цијама, набавка ватрогасног возила, набавка комплетне пратеће
опреме за 10 ватрогасаца волонтера, као и техничке опреме за кому-
никацију и узбуњивање.

Укупна вредност пројекта је 844.637,86 евра од чега је
525.374,33 евра предвиђено за активности српског партнера. Ак-
тивности на пројекту финансира Европска унија у износу од 85
%, а 15 % сопственог учешћа српског партнера обезбеђено је из
буџета општине Мајданпек која на овај начин активно подржава
реализацију пројекта.Пројекат ће се имплементирати у периоду
од 29.јуна 2017. године до 28.фебруара 2019.године.
Датум: 27. јул 2017. године
Република Србија
Општина Мајданпек
Месна Заједница Мосна

Сарадња преко граница.
ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Руму-

нија – Србија је финансиран од стране Европске уније у оквиру

инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и суфинансиран

од стране држава учесница програма.

МАЈДАНПЕК - У Доњем
Милановцу ће током августа, бу-
дући да се ових дана очекује по-
тписивање уговора, започети
радови на реконструкцији главне
улице, улице Краља Петра I.
Средствима локалне самоупр-
аве у висини од 15 милиона ди-
нара без пдв-а, улица ће бити
проширена за јос једну траку,
тротоари сређени, а у плану је
да се регулише и одвођење ат-
мосферских вода. Истовремено,
из ЈКП Доњи Милановац најав-
љују да ће док трају ти радови

бити обављена и замена бетон-
ско азбестних цеви које на жа-
лост, и даље јесу заступљене у
водоводној мрежи ове вароши.
Осим у поменутој улици у плану
је и неколико других будући да је
предвиђено да се ове године за-
мени 4,5 километара тих цеви. 

На другој страни, из ЈП
за грађевинско земљиште и пу-
теве Мајданпек још су раније у
складу са припремљеним прој-
ектом набавили саобраћајне
знакове, па треба очекивати и
њихово постављање.            И.Ћ.

ПОСТАВЉАЊЕ ЗНАКОВА И УРЕЂЕЊЕ ТРОТОАРА

Локална самоуправа за радове издвојила 15 милиона динара
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Гамзиградска Бања се налази у Источној Србији, 220км југоис-
точно од Београда, а 11 км западно од Зајечара. Лежи на 160м надмор-
ске висине на самој обали Црног Тимока. Окружена богатом шумом и
нетакнутом природом, са повољном континенталном климом, она пред-
ставља идеално место за одмор, лечење, спорт и рекреацију.

Природа је подарила Гамзиградској Бањи више извора термо-
минералних вода температуре 42°С са дубине од 303м. Захваљујући
њима овде је изграђено и већ годинама функционише чувено лечи-
лиште Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград”.

Специјализована је за рехабилитацију обољења перифер-
них крвних судова (органски поремећаји артеријских крвних су-
дова, функционални поремећаји артеријских крвних судова,
обољења периферних венских крвних судова, обољења лимфног
система) и вибрациону болест. Такође врши општу рехабилитацију
(болести везивног ткива, зглобни и ванзглобни облици реуматизма,
ортопедске болести и посттрауматска стања, аномалије дечјег уз-
раста, неуролошка обољења).

У Специјалној болници постоје два базена са термоминералном
водом. Термоминерална вода се користи у минералним и галванским

кадама и локалним купкама. Примењује се електротерапија и магнето
терапија на најсавременијим апаратима. Код обољења крвних судова
примењују се апарати на принципу промене притиска “Vasculator” и “Va-
cusac”. Фототерапија се обавља ултравиолетним и инрфраруж лам-
пама. Кинези терапија и радна терапија спроводе се у модерно
опремљеним салама. Термо-терапија је заступљена парафино тера-
пијом. 

Терапија хипербаричном оксигенацијом обавља се у двејед-
номесне хипербаричне коморе. Хипербарична оксигенација се по-
тврдила као моћна карика у превенцији и лечењу обољења периферних
крвних судова као и општем побољшању здравља, а заступљена је
једино у Специјалној болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у овом
делу Србије.

Заступљена је дијагностика и испитивање функције периферног
кртвотока, срца и периферних нерава и мишића.

Контакт телефони:  Директор 019/ 450 440, 
Рецепција 019/ 450 444

Служба заказивања 019/ 450 447
e-mail: office@gamzigradskabanja.org.rs,

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ГАМЗИГРАД”
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БОЉЕВАЦ - Бољевачко село Врбовац од давнина је
познато по воћарима. Надморска висина, квалитет земљишта
и положај, омогућавају гајење разних сорти воћа, а последњих
година је све више породица, које се враћају у ово село и раз-
вијају воћарску производњу. 

Породица Стојановић, отац Света и синови Бојан и
Мића, на својим плантажама имају вишње, шљиве и дуње. 

- Радио сам у Београду и пре десетак година сам одлу-
чио да се вратим и да заједно са оцем и братом обновимо воћ-
њаке и засадимо нове, с обзиром да имамо сопствено имање,
каже Бојан. - Тренутно под вишњом шљивом и дуњом имамо
пет хектара, а у наредном периоду планирамо и нове засаде. 

Стојановићи кажу да су улагања у воћарску производњу
велика и да се први позитивни ефекти  могу очекивати тек након
пет година. Управо тако је ове године било са вишњама. 
-Ове године од око хиљаду стабла вишања, имали смо хиљаду
и две стотине килограма рода. Придржавали смо се упутстава
стручњака, па смо и поред лоших временских услова успели да
сачувамо род, истиче Света. - Очекујемо такође и добар род
шљиве Чачанска родна, која ове године први пут рађа. 

На плантажи Стојановића је и млади засад дуње, а за
ово воће су се одлучили из разлога што на овом простору дуње
од давнина добро опстају и успевају, прича Мића, који је у по-
родици задужен за послове обраде земљишта. 

Породица Стојановић је у претходном периоду кори-
стила и субвенције из општинског Фонда за пољопривреду, пре
свега за набавку садног материјала, а ове године конкуришу за
куповину механизације, неопходне за воћарску производњу. 

- Већ више година уназад стимулишемо пољопривредне
произвођаче на подручју наше општине, кроз пакет мера пред-
виђених у оквиру политике руралног развоја. Подстицајна сред-
ства добијају ратари, сточари, повртари, али с обзиром на

структуру становништва у селима, подстицајним мерама же-
лимо да убудуће воћарска производња постане доминантна. О
промени структуре пољопривредне производње говори и чиње-
ница, да су за последњих пар година, само у атару Села Врбо-
вац, формирани нови засади воћа на површини од петнаест
хектара, истиче Слађан Ђимиш,председник Скупштине оп-
штине Бољевац и дугогодишњи руководилац одељења за по-
љопривреду.  

У Фонду за пољопривреду у Бољевцу, ове године про-
извођачима је на располагању седам милиона динара. 

М. Г.
Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје неће

ни жети“ суфинансира Општина Бољевац. "Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове

органа који је доделио средства".

У СЕЛУ ВРБОВАЦ СВЕ ВИШЕ ВОЋАРА 
У Фонду за пољопривреду у Бољевцу издвојено седам милиона динара                       

КЛАДОВО - Наступом
фолклора и целовечерњим кон-
цертом "Плавог оркестра" у Кла-
дову је завршен 12. Етно фести-
вал, Сабор народног ствара-
лаштва који  је током четири фе-
стивалска дана привукао пажњу
готово 20 000 посетилаца. При-
редба је још једном потврдила
да  српски ручни радови постају
све цењенији, а захваљујући
умећу и вештини руку  креатив-
них мајстора одвајкада се ис-
тиче богатство културног насле-
ђа свих наших крајева. На бра-
нику традиције у Кладову су ви-
ђени различити садржаји, тако
да је смотра  народног ствара-
лаштва испунила  своју мисију
јер је поново изнедрила  богат-
ство нразличитости чиме је по-
тврдила да је најбољи промотер
културне баштине и туристичких
потенцијала дела Србије смеш-
теног тамо где је Дунав најле-
пши.

-У улици старих заната
на стотинак штандова своје про-
изводе изложили су мајстори из
свих крајева Србије. Реч је о
тканим, хекланим, плетеним и
везеним, али и други предме-
тима који су  настали у радиони-

цама у којима се, још увек чувају
помало заборављени занати.
Њихови аутори користе  знања
и вештине предака и то је богат-
ство приредбе која чува од забо-
рава нашу културну и фоилкло-
рну баштину- казао је Давид
Ђурђевић, в.д директора Тури-
стичке организације у Кладову.

Запослени у Туристичкој
организацији и локална само-
управа дали су немерљив до-
принос организацији највећег

сабора народног стваралаштва
и обичаја у овом делу Србије на
који су дошли И наши сународ-
ници из дијаспоре, али и гости
из Бугарске и Румуније.

- Током четири фести-
валска дана приредбу је посе-
тило 10.000 грађана из нама
суседног Турну Северина. То је
потврда да је Етно- фестивал
надмашио локалне оквире јер
постаје туристички бренд оп-
штине Кладово. Та чињеница

нас радује, али и обавезује да
наредне године будемо још
бољи- поручио је Саша Нико-
лић, менаџер општине Кладово

М.Р.
Пројекат “Три стуба

развоја Кладова: туризам, мала

привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово –

„Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не

изражавају ставове органа који

је доделио средства“. 

ПЛАВИ ОРКЕСТАР НАСТУПИО У КЛАДОВУ
У граду на Дунаву одржан 12.Етно-фестивал

Фото: www.istocnevesti.com
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Хигијена спорта и телесне културе обухватају хигијену
објеката и површина на којима се одвија спортска и физичка ак-
тивност. Физичка култура обухвата све делатности на јачању
здравља и телесне отпорности организма. За јачање организма
потребно је свакодневно радити јутарње вежбе (разгибавање
тела, вежбе дисања и тд.), нарочито уз комбинацију  пливања и
купања у води како у базенима тако и на отвореним водама-
плаже.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, врши узорко-
вање и лабораторијске анализе микробиолошких, физичких и хе-
мијских параметара у води за купање из базена на територији
Борског и Зајечарског округа. Контрола базенске воде се врши
на основу  Правилника врши се на основу одредби Правилника
о здравственој исправности базенске воде (Сл.Гласник РС, бр.
30/2017) и то :

-једном недељно на отвореним базенима за купање (ве-

лики и мали базен) у Бору (Установа спортски центар Бор) и
Зајечару (Спортско-пословни центар „Тимок“),

- два пута месечно у: Сокобањи из комплекса базена
Аква парк „Подина“ (Организација за туризам и културу Соко-
бања) из четири базена: полуолимпијски базен, рекреациони
базен, базен са тобоганом и дечији базен, у Књажевцу (ЈП спорт-
ско- туристички ресурси Књажевац и Неготину (ЈКП „Бадњево“
Неготин).

Узорковање воде из осталих базена, на пример, Доњем
Милановцу у оквиру Хотела „Лепенски вир “АД за угоститељство
и туризам Пећинци, Специјална болница за рехабилитацију „Гам-
зиград „ Гамзиградска бања, комплекса ПРСЦ „ТА Балашевић“
на Ртњу, „Сокотерме“ у Сокобањи, хотел „Језеро“ на Борском
језеру, Кафана са преноћиштем „Мали предах“ врше се два пута
месечно. 

Током лета врши се и контрола воде за купање са отво-
рених купалишта на рекама и језерима, тз. Плаже, и то: на Ду-
наву, плажа код Текије, Кладова, Корбова, Брзе Паланке и
„Кусјак“ код Неготина, плаже на Борском језеру (4), Плажа
„Змијанац“ у Бољевцу и „Попова Плажа“ у Зајечару на Црном Ти-
моку.

На основу добијених резултата, закључује се да је у
Зајечарском округу, од укупно 30 узорака воде из базена било је
10 узорака са повећаним pH воде и 8 је било бактериолошки не-
исправно, разлог повећан број аеробних мезофилних бактерија
(6) и у присуство Стрептокока фекалног порекла и Псеудомонас
у 1 узорку. 

У Борском округу је узорковано 8 узорака воде из базена,
од којих је 6 имало смањен pH воде (6) а два узорка су бактерио-
лошки била неисправна, разлог повећан број аеробних мезофил-
них бактерија.

Стручна служба нашег Центра даје предлог мера када се
појаве неисправни узорци воде за купање, стога може се за-
кључити да вода са базена у првих 6 месеци није представљала
ризик по здравље купача.

Редовном контролом током обиласка базена утврђено је
да су били обезбеђени сви хигијенски услови које треба да по-
штују особе-купачи које одлазе на базен.

Вода са плажа (15 узорака) била је у класи воде која од-
говара води за купање, спорт и рекреацију, осим 3 узорка воде
из Дунава, због присуства суспендованих материја и 1 узорак
због повећаног амонијум јона. Закључак да су воде са плажа
биле препоручљиве за купање уз редовну примену хигијенских
мера које даје Завод.

Препорука превентивних хигијенских мера код ба-
зена и плажа: 

- коришћење дезобаријера код уласка на базен,
- туширање пре и након изласка из базена,
- коришћење здравствено исправне воде за пиће,
- коришћење чисте одеће на базен (купаћи костими) и
- обавезно коришћење тоалета.
Напомена: Код коришћење воде за купање на отвореним

купалиштима-плаже, неопходно је бирати организонану плажу
са тоалетима, туш кабинама и свлачионицама, службом обезбе-
ђења купача, а место треба да је обезбеђено фонтанама са хи-
гијенски исправном водом за пиће и сунцобранима. 

Центар за хигијену и хуману екологију,
др мед. Дијана Миљковић                                                           

ЗНАЧАЈ КУПАЊА ЗА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ”ТИМОК” ЗАЈЕЧАР
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БОРСКИ ОКРУГ - ''Демографске анализе наводе на
сталне закључке о старењу популације на простору Републике
Србије. На основу тих закључака, аутоматски, истраживања на-
воде на проблеме старије генерације. Младо становништво већи-
ном проучавајусоциолози и психолози, док је мало демографских
студија омладима. Неопходно је урадити детаљну демографску
анализу младих на простору Републике Србије. Од структуре ове-
популације зависе и генерације у зрелом добу, као и оне удаљој
будућности, значи старије становништво. Демографска студија о
младима може подстаћи израде планова и програма који би до-
вели до решавања бројних проблема које има овај контингент
становништва.

На иницијативу Републичког завода за статистику, а према
подацима који су урађени посебном обрадом пописа станов-
ништва, домаћинстава и станова 2002. и 2011. године,урађена је
ова демографска студија. Указано је на бројне проблеме младе

популације. Постављена су многа питања за чије одговоре су по-
требна дубља истраживања, не само наоснову статистике него
су потребни разговори са младима и детаљне анализе многих
друштвених проблема овог контингента. Вишегодишњим истра-
живањем, које би обухватило генерације младих у дужем пе-
риоду, још боље би сесагледали проблеми. Поред тога, тим
различитих стручњака сагледао би њихове проблеме са различи-
тих научних страна и тиме би се узроци и последице бројних про-
блема још боље утврдили'', пише у уводном делу студије.''

''Различита демографска истраживања указују на процесе
старења становништва, изумирања, проблеме депопулације итд.
У фокусу се најчешће налазе проблеми старења,  збрињавања
старијих и томе слично. Истраживања о младима у Србији заиста
су ретка. Млада  популација је, могло би се рећи, запостављена
или „налази се у сенци‘‘ старијих.

Србија није земља младих, зато им треба посветити по-
себну пажњу. Треба валоризовати њихове демографске потен-
цијале, како би се могла предложити решења за повећање
њиховог броја. Они су будућност, контингент од којег зависи де-
мографски развој Републике Србије.

Промене међу младим становништвом јесу први наговеш-

таји различитих облика демографске транзиције. Зато је потребно
вршити њихов сталан мониторинг, којим би се могли идентифи-
ковати проблеми, како би се правовременим утицајима могли
ублажити, ако не и отклонити.

Према Националној стратегији за младе, у контингент
младих особа улазе особе од 15 до30 година старости. Међутим,
норме у Европи и свету нису исте. Према статистичком портрету
Европске уније, у овој категорији становништва су особе старости
од 15 до 29 година (Eurostat, 2009). У земљама ЕУ 2009. године
млади су чинили око 20% од укупног становништва. Али по-
стојале су разлике у уделу младих код земаља чланица ЕУ. Међу
земљама које су имале већи удео младих су Ирска, Кипар, Сло-
вачка и Пољска, где је удео младих већи од 24%. С друге стране
су земље као што су Данска, Немачка и Италија, у којима је удео

ове категорије мањи од 18%. Међутим, велики број младих који
имигрирају у Немачку и Аустрију могао би довести до пораста
удела младих у тим државама (Eurostat, 2009,интернет 8). И
према Уједињеним нацијама, старосна категорија 15--29 година
(интернет 9,интернет 11) такође припада младима, као и према
Међународној организацији рада(International Labour Organization,
интернет 10). Према статистици Централне обавештајне агенције
(Central Intelligence Аgency) издваја се категорија од 15 до 24 го-
дине (интернет 12), као категорија младих. Тако да у свету постоје
различите дефиниције узрасне границе младих. Вероватно ни
један други период у животу не доводи до бројнијих дискусија о
старосној граници.''(''Млади у Србији почетком 21. века'')

Извор: Републички завод за статистику,''Млади у Србији
почетком 21. века''

Пројектни тим недељника „Тимочке”

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

ран је из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

– "Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ста-

вове органа који је доделио средства."

ДЕМОГРАФСКИ ИЗАЗОВИ СРБИЈЕ У 21. ВЕКУ
Борски округ: ''Наша младост-туђа радост''(3)
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БОР -  Шестомесечни извештај о квалитету ваздуха у
Бору сачињен на основу података које су забележиле аутомат-
ске мерне станице у градском парку, Брезонику, Слатини и код
Института показао је да се у граду од јануара до јуна ове године
дисало пуним плућима. Загађење сумпор-диоксидом је у овом
периоду било мање и од историјског минимума забележеног
прошле године, када је просечна концентрација СО2 у ваздуху
била 43,6 микрограма по кубном метру. У првој половини ове,
иако Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха толерише годишњу граничну вредност сумпор-диок-
сида од 50 микрограма по метру кубном ваздуха, просечна кон-
центрација била је 38,51.

-Из установљених мерења потпуно је јасно да је тренд
смањења просечне концентрације сумпор-диоксида у Бору
очигледан и значајан, а што је најважније, има тенденцију
даљег опадања – каже помоћник директора РТБ-а за заштиту
животне средине Душанка Миљковић.

Она додаје да графички прикази са мерних станица, које
су укључене у државну мрежу Агенције за заштиту животне сре-
дине, показују да ни у једном месецу није било прекорачења го-
дишње граничне вредности, иако је реч о периоду у којем
метеоролошке услове додатно погоршава утицај градске то-
плане и осталих грејних агрегата. 

Г.Т.В. 

Б О Р  Д И Ш Е
Загађење сумпор-диоксидом далеко испод дозвољеног 

КЛАДОВО - Библиотека кладовског  Центра за културу
расписала је  пети фото конкурс „Књига, ти и лето“. Право
учешћа имају фотографи аматери, љубитељи читања раз-
личите старосне доби. Радови би требало да прикажу лица која
се у топлим летњим данима друже са књигом. Сваки учесник
на  конкурс може да пошаље  до три фотографије. Конкурс је
отворен до 31. августа, а жири ће наградити три најбоље фото-
графије које промовишу књигу и читање. Изложба пристиглих
фотографија и додела награда одржаће се током септембра, а
пријатељ књиге, креативности, дружења и богатог фонда на-
града и ове године је д.о.о. „Текијанка“ Кладово.

М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала

привреда и пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово –

„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не

изражавају ставове органа који је доделио средства“. 

К Њ И ГА ,  Т И  И  Л Е ТО
Центар за културу у Кладову расписао фото конкурс

МАЈДАНПЕК - У Доњем Милановцу август ће бити месец бројних де-
шавања који ће лето на Ђердапу учинити садржајнијим. И ове године неће
изостати „Danube fun fest“ у организацији Иницијативе младих „Хоћу, могу“ са
забавним садржајима по мери омладине . Осим тога припрема се Поречки
котлић, биће дочекани учесници традиционалне међународне ТИД-ове вес-
лачке регате, организована прослава градске славе, али и више концерата
посредством Туристичке организације општине Мајданпек. Практично, сваки
други дан  ће у овој вароши бити организовано неко дешавање.              И.Ћ.

ЛЕТО СЕ ТЕК ЗАХУКТАВА
Бројна дешавања у Доњем Милановцу


