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БОР - Новим, другим по
реду у овој години, ребалансом
буџета Општине Бор предвиђено
је његово повећање на две ми-
лијарде и 459 милиона динара,
односно за 17 одсто. У наредном
периоду биће издвојена средства
за изградњу азила за псе лута-
лице, за израду пројектно-тех-
ничке документације за обда-
ниште у Новом градском центру и
за популациону политику, од-
лучили су, између осталог, одбор-
ници борског парламента на 29.
седници, одржаној 28. јула ове го-
дине.

Александар Миликић, пр-
едседник Општине Бор је и овом
приликом поновио да ће следећи
буџет Општине Бор бити доношен
јавно уз учешће грађана.

-Нажалост овим ребалан-
сом смо морали да покривамо и
неке обавезе које су судским пре-
судама постале извршне. Из-
двојићу најзначајније, попут оба-
веза Дирекције за изградњу Бора,
Апотекарске установе ''Бор''...Све
оне укупно износе око 180 ми-
лиона динара. Ми смо од почетка
године издвојили више од 33 ми-
лиона динара за накнаду грађа-
нима за уједе паса луталица, и

како би смањили њихов број из-
градићемо азил за још стотину
паса о којима ће бринути "Трећи
октобар''. То наравно није коначно
решење, али је почетак решавања
овог проблема.  За осам милиона
динара увећана су и средства за
популациону политику, а шест ми-
лиона је предвиђено за пројектно
техничку документацију за Ев-
ропско обданиште - рекао је Ми-
ликић.

Одборници опозиције ука-
зали су да чести ребаланси бу-

џета показују да не постоји јасан
план и програм његове реализа-
ције, па су и за овај најновији ре-
баланс сматрали да је нереално
пројектован и неостварив.

- По ко зна који пут подсе-
ћамо да Државна ревизорска ин-
ституција редовно указује на недо-
маћинско пословање Општине
Бор. И код задње контроле су ука-
зали на велике издатке на пози-
цији новчаних казни по решењу
судова. По структури, у овим рас-
ходима надокнаде за уједe паса

луталица учествују са 90 проце-
ната. Те надокнаде у 2016. години
су скоро два и по пута веће у од-
носу на 2015. годину. У медијима
се појавио податак да је општина
Бор у периоду од пет година пла-
тила за одштету грађанима више
од милион евра. Грађани имају
право да знају ко и због чега то-
лики новац даје, а да се ништа по
том питању годинама уназад не
предузима- рекао је у свом изла-
гању одборник Драган Марковић.

Усвојен је и предлог да се
повећају једнократна давања за
породиље, па ће од сада за прво
дете породиље добијати 25 хи-
љада динара, за друго 40, а за
треће и четврто 70 хиљада ди-
нара. 

На седници су, између ос-
талог, именовани нови вршиоци
дужности директора у појединим
јавним предузећима и устано-
вама. У Јавном предузећу ''Бого-
вина'' на место в.д. директора
именована је Наташа Јовановић,
у Водоводу Саша Младеновић, у
установи Спортски центар ''Бор''
Бојана Длбокић Дубочанин и у Му-
зеју рударства и металургије Дра-
гана Игњатовић. 

Б.П.

РЕБАЛАНСОМ ДО 2,5 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Одржана седница Скупштине општине Бор

МАЈДАНПЕК- Измене про-
грама коришћења средстава буџет-
ског фонда за заштиту животне
средине општине Мајданпек само
је једна од важнијих тема које су по-
следњег јулског дана окупиле чла-
нове Општинског већа у Мајда-
нпеку. Општинска влада донела је
и низ других одлука из свог дело-
круга рада, а поред осталог и о при-
ступању процедури прибављања
непокретности у јавној својини, која
се практично односи на куповину
домова културе у Рудној глави и
Близни.

Повећани прилив сред-
става у буџетски фонд општине за
ову годину са 29 на 41 милион ди-
нара, захваљујући пре свега, рев-
носном измиривању обавеза
Рудника бакра Мајданпек условио
је измену програма коришћења еко
фонда, тако да је предложена и
промена у области успостављања
ефикаснијег система управљања
отпадом и куповина још једног во-
зила, камиона кипера са прикључ-
ним машинама за сакупљање,
одвожење и одлагање отпада.
Такав предлог ће бити упућен ре-
сорном министарству на саглас-
ност, после чега би требало да се
нађе и пред одборницима СО

Мајданпек. Усвојене су и измене
програма мера за унапређење
услова живота локалне заједнице
који се у суштини своди на изме-
њене формулације и другачије рас-
поређивање средстава у више
раздела и са укупним износом од
197,5 милиона динара колико би
требало да се оприходује кроз на-
кнаду за коришћење минералних
сировина за ову и део прошле го-
дине.

Пред члановима Општин-
ског већа нашао се и Нацрт одлуке
о утврђивању листе дефицитарних
занимања на којој се налазе у ок-
виру средњег образовања зани-
мања водоинсталатер, електроме-
ханичарски техничар одржавања
опреме, хемијски техничар, вари-
лац, флотер, бравар, заваривач и
електромонтер мрежа и постр-
ојења, а у оквиру високог образо-
вања: професор математике, рус-
ког језика, доктор медицине,
дипл.инжењер грађевине, хидроин-
жењер, правник, економиста, дип-
ломирани инжењер електроте-
хнике, електронике и радиолошки
техничар са струковних студија, а
листа је на самој седници допу-
њена дипломираним инжењером
информационих технологија, ма-

шински инжењером смер термотех-
ника и инжењером пољопривреде,
смер агрономије или неки други
општи.

Овом приликом, чланови
Општинског већа донели су и за-
кључке о расподели подстицаја за
реализацију програма подршке са-
мозапошљавању, за запошљавање
незапослених лица из категорије
теже запошљивих, као и расподели
подстицаја за реализацију про-

грама подршке обезбеђивању по-
вољнијих услова за развој пред-
узетништва, микро и малих пре-
дузећа.

Било је говора и о инфор-
мацији о степену усклађености
планираних и реализованих актив-
ности јавних предузећа у првој по-
ловини године које би убудуће, због
примедби које су се чуле, требало
да буду конкретнији.

И.Ћ.

ИЗМЕНЕ У ПРОГРАМ ЕКО ФОНДА
Одржана седница Општинског већа 
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КЊАЖЕВАЦ - Текстилна компанија „Деним тренд“ из Турске закупила
је некадашњи погон „Тине“ у Минићеву, где ће покренути производњу и запослити
велики број радника, незванично сазнају „Тимочке“. Ексклузивно сазнајемо да ће
власник компаније Хамди Озкан ускоро посетити Књажевац како би се упознао
са инвестиционим локацијама.

Локална самоуправа посредовала је у преговорима и имала активну
улогу у постизању договора између Агенције за приватизацију и компаније „Деним
тренд“. Реч је о компанији која извози у преко 40 земаља света и има уговоре са
највећим светским брендовима какви су Левис, Пиерре Цардин, Сцотцх анд Сода,
Зара. Почели су разговори са радницима заинтересованим за посао, како са
онима са искуством, тако и са почетницима, који ће проћи одговарајућу обуку. 

Менаџмент „Деним тренда“ намерава да након закупа купи погон у Ми-
нићеву, али и да отвори још један у Књажевцу. 

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креатив-

ност 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.”

“ДЕНИМ ТРЕНД” ДОЛАЗИ У КЊАЖЕВАЦ

ЕКСКЛУЗИВНО: Власник компаније из Турске Хамди Озкан
ускоро у  Књажевцу

БОЉЕВАЦ - Након расписаног конкурса за доделу субвенција за под-
стицај пољопривредне производње из општинског Фонда за пољопривреду, се-
дамдесеторо произвођача је потписало уговоре о остваривању права на
исплату овог новца.  

Висина субвенција износи око педест процената од укупног износа из-
двојеног за куповину опреме или механизације. За опрему и механизацију је
обезбеђено пет и по милиона динара, а укупан износ средстава у Фонду је
седам милиона. 

- Већ годинама уназад се трудимо да поред других мера којима под-
стичемо развој села, издвајамо и директна подстицајна средства како би по-
могли нашим произвођачима да обнове механизацију, набаве опрему за
наводњавање или прошире своја стада. Ове године у Фонду смо обезбедили
седам милиона динара, што свакако није довољно, али ћемо са овом праксом
наставити и у наредним годинама, све док буде интересовања међу произво-
ђачима. Пољопривреда је једна од стратешких грана развоја општине Бољевац
- истакао је председник општине Бољевац Небојша Марјановић на пријему по-
водом потписивања уговора о субвенцијама. 

До краја године, помоћ кроз садни материјал ће добити и воћари,
пошто је ова грана последњих година све заступљенија на подручју општине.

М.Г.
Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје неће ни жети“ су-

финансира Општина Бољевац. "Ставови изнети у подржаном медијском

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

С У Б В Е Н Ц И Ј Е  З А  

М Е Х А Н И З А Ц И Ј У  И  О П Р Е М У  

Пољопривредници потписали уговоре

МАЈДАНПЕК- На подручју општине Мајданпек одржава се низ састанка
за ревизију постојеће и израду нове стратегије руралног развоја општине Мајдан-
пек. У Мајданпеку и Доњем Милановцу скупове је водила Ивана Стефановић Ри-
стин из Националне LEADER мреже, а у оквиру Пројекта “Дијалогом до одрживих
руралних политика” Ресурс центра из Мајданпека, који предвиђа тромесечни про-
цес консултација са цивилним друштвом и креирање нацрта стратегије руралног
развоја општине Мајданпек на основу дефинисаних проблема и предлога мера
за подстицаје препоручених од стране крајњих корисника ових средстава, одно-
сно, пољопривредника и пољопривредних газдинстава, задруга, и удружења.

Закључци скрећу пажњу на чињенице да општине у источној Србији у
којима већина становништва живи на селу, у којима има идеалних услова за сто-
чарство, органску производњу, општине са преко 60 одсто покривености шумом,
са богатим водним и природним ресурсима, општине у националном парку  и
парку природе годинама уназад не успевају да анимирају пољопривреднике и
унапреде рурални развој, иако се сваке године  у буџету определи и до 25 ми-
лиона динара за подстицаје у пољопривреди. Јер, чак 50-75 одсто  тих средстава
сваке године остане неутрошено. 

Како је један од проблема у развоју руралних средина непостојање јасне
стратегије руралног развоја као и других јавних политика за унапређење пољо-
привреде, али и недовољни капацитети локалне самоуправе да исте креира по
мери пољопривредника, јасно је интересовање да се овај документ што квали-
тетније изради.                                                                                                          И.Ћ.

КОНСУЛТАЦИЈА СА ЦИВИЛНИМ

ДРУШТВОМ О РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

У току процес креирања нацрта стратегије руралног 
развоја општине Мајданпек

КЛАДОВО - Одборници Скупштине општине Кладово усвојили су
предлог Одлуке  о висини  износа закупа пословног простора у градској и сео-
ским срединама. Реч је о измени одлуке која дефинише  месечну надокнаду по
метру квадратном корисне површине. Цене су мање за четири пута, у граду за
локал површине до 50 квадрата месечна надокнада сада је 500 динара по
метру квадратном , за пословни простор од 50 до 100 квадрата тај износ је 400
динара, а за локал површине изнад стотину квадрата закупац ће месечно мо-
рати да издвоји 300 динара по квадрату.

За исту површину нове ниже цене у месним заједницама  су од 120 до
180 динара  месечно по квадрату колико ће плаћати закупац локала површине
веће од стотину метара квадратних.                                                                 М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и по-

љопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства“. 

ЈЕФТИНИЈИ ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Одржана седница Скупштине општине Кладово
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КЊАЖЕВАЦ - Потпи-
сивањем уговора о продаји
грађевинског земљишта у ин-
дустријској зони, у Књажевцу
је почела реализација прве
гринфилд инвестиције након
30 година. Уговор су потпи-
сали Романо Роси, власник и
директор италијанске компа-
није „Проџети“ и Милан Ђокић,
председник општине Књаже-
вац.

Романо Роси је нагла-
исо да је пројекат започет пре
неколико месеци.

- Преузели смо стоти-
нак радника који су радили за
нас у „Сербини“ у Књажевцу.
Развој ће даље зависити од
сарадње са будућим клијен-
тима. Потписивањем овог уго-
вора са општином Књажевац
обавезали смо се да ће у на-
редна 24 месеца, а надам се и
раније, овде нићи нова фаб-
рика и да ће се посао ширити.
За сада немамо субвенције
државе Србије, али им се на-
равно надамо, јер би нам то
пуно помогло – нагласио је
Роси.

Први човек књажева-
чке општине је истакао да је

најважније што ће у Књажевцу
бити отворена нова радна
места.

- Општина Књажевац је
продала део земљишта у ин-
дустријској зони на коме ће из-
градити своју фабрику за
производњу обуће. Фирма „Про-
џети“ већ има три фабрике у
Србији и запошљава озбиљан
број радника. Долазак оваквог
инвеститора на територију

наше општине је више него
значајан, нарочито ако се има
у виду да је Књажевац познат
по обућарству и квалитетним
радницима – рекао је Ђокић.

Компанија „Проџети“
има три фабрике у Србији: у
Сомбору, Владимирцима и
Вршцу. Годишње производи
близу два милиона пари и
највећи је спрски извозник
обуће.                               Љ.П.

Пројекат “Подршка

пољопривреди, туризму и

малој привреди : креатив-

ност и иновативност у

пракси”  - “Овај медијски са-

држај суфинансиран је од

стране општине Књаже-

вац. Ставови изнети у по-

држаном медијском проје-

кту нужно не изражавају

ставове органа који је до-

делио средства.”

П О Т П И СА Н  У ГО ВО Р  СА  „ П РО Џ Е Т И Ј Е М “
У Књажевцу  почела реализација прве гринфилд инвестиције након 30 година
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КЛАДОВО - После 27 сати
проведених на води, етапом од Брзе
Паланке до ХЕ "Ђердап 2", (20 кило-
метара) завршена је традиционална
16. Ђердапска регата. Наутичари,
њих педесетак  из Београда, Ћуприје,
Неготина, Доњег Милановца, Зајеча-
ра, Текије и Кладова у 15 пловила раз-

личитих габарита,  за три дана у три
етапе превалили су пловни пут дуг 92
километра. Почетак дунавског спуста
већ по традицији означио је звук старе
бродске сирене на плажи у Текији, а
пре поласка из рибарског насеља
миран Дунав учесницима је пожелео
Драган Новаковић, заменик председ-

ника општине Кладово.
- Намера  је да се афирмишу

спортови на води и туристички потен-
цијали општине Кладово. Ваша упор-
ност свих ових година допринела је
да манифестација опстане више од
деценију и по  на задовољство Те-
кијанаца и њихових гостију, љубитеља
спортова на води- казао је Новаковић.

Упркос променљивим  вре-
менским условима , ветру , таласима
и тропским врућинама,  учесници ве-
селог дунавског спуста без проблема
су стигли на крајње одредиште, јер је
пловидба Дунавом пријала љубите-
љима реке из седам градова Србије.
Организатор је кајакашки клуб "Те-
кија", а генерални покровитељи при-
редбе општина Кладово.

М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја

Кладова: туризам, мала привреда и

пољопривреда“ суфинансира Оп-

штина Кладово – „Ставови изнети у

подржаном медијском пројекту

нужно не изражавају ставове органа

који је доделио средства“. 

Завршена 16. Ђердапска наутичка  регата

ВЕСЕЛО КРСТАРЕЊЕ ДУНАВОМ

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

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

Кладовски Црвени крст укључио се
у летњу кампању давања крви

ТРАНСФУЗИОЛОШКИ
АУТОБУС СТИЖЕ

11.АВГУСТА

КЛАДОВО - У оквиру 13. ле-
тње кампање добровољног давања
крви трансфузиолошки аутобус Ин-
ститута за трансфузију крви Србије
биће у Кладову 11. августа од 10 до 16
сати. Локација мобилног аутобуса
биће на платоу код Дома омладине.
Реч је о једној од 80 акција добровољ-
ног прикупљања крви у 57 градова,
рачунајући и оне у којима ће се акције
понављати више пута. Кампању чија
је намера да се попуне резерве дра-
гоцене течности у том граду спро-
вешће Црвени крст "Кладово" , који је
и овог августа организовао летовање
на мору у Баошићу за децу из поро-
дица слабијег материјалног стања.

М.Р.
Пројекат “Три стуба раз-

воја Кладова: туризам, мала при-

вреда и пољопривреда“ суфинансира

Општина Кладово – „Ставови из-

нети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају ста-

вове органа који је доделио сред-

ства“. 
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БОРСКИ ОКРУГ -  ''26,9% ис-
питаних сматра да је тренутно највећи
проблем младих у Србији незапосле-
ност и економска ситуација, док је
15,2% оних који највећим проблемом
сматрају корупцију и криминал. Ма-
њак могућности за младе у месту у
ком живе као главни проблем је пре-
познало 12,3%, а постојећи образовни
систем и квалитет наставе је највећи
проблем за 11,2% младих. Недостатак
културних и спортских дешвања и
мали утицај младих на дешавања у
њиховом окружењу као проблем пре-
познаје 8,9% и 8,7% младих. Недо-
вољну безбедност наводи 8,2% а
недовољну информисаност 7,9%
младих. Поредећи резултате кроз три
истраживачка таласа не примећују се
карактеристична одступања.''

''18% младих је у браку, пре
свега девојке, и становници Западне
Србије и Шумадије, док број младих
који су у браку расте са годинама ста-
рости. Према мишљењу 70% испита-
ника, садашњи услови живота не
омогућавају заснивање породице и
овај став заступљенији је код станов-
ника из региона Београд и Јужна и За-
падна Србија, док са порастом година
старости расте број младих који деле
овај став. Поредећи резултате са ре-

зултатима из 2015. године примећује
се да је у овом истраживачком таласу
нешто већи број младих који су у
браку, али и да се повећао број мла-
дих који сматрају да им садашњи
услови живота не омогућавају засни-
вање породице.''

''Већина младих није се оса-
мосталила од родитеља (59,1%). Пе-
тина младих изјашњава се да су се
стамбено и финансијски осамоста-
лили, док је 12,6% испитаника само-
стално финансијски, а 8% стамбено.
Младићи су у већем проценту финан-
сијски осамостаљени у односу на де-
војке, док већи број девојака наводи и
стамбену и финансијску самостал-
ност. Проценат младих који се осамо-
стаљује од родитеља расте са
годинама старости. Кроз три истражи-
вачка таласа примећује се благи
тренд пораста броја младих који су се
осамосталили и стамбено и финан-
сијски, као и младих који су стамбено-
осамостаљени.''

''Подузорак испитаника који
су се осамосталили од родитеља
даље је испитан везано за период жи-
вота у коме су се осамосталили. Оса-
мостаљивање се најчешће дешава у
периоду између 20 и 24 године.''

''Водећа препрека осамоста-

љивању младих јесу финансијски раз-
лози и непостојање жеље за од-
вајањем од родитеља. Финансијске
разлоге у већој мери наводе старији
од 20 година. Од родитеља у већој
мери не желе да се одвоје млађи ис-
питаници.''

Извор: www.ninamedia.rs:

''Истраживање положаја и потреба

младих у Републици Србији'', 2. де-

цембар 2016. године.

Пројектни тим недељника
„Тимочке”

Пројекат "Наша младост-

туђа радост (Борски округ)" суфи-

нансиран је из буџета Републике

Србије – Министарства културе и

информисања – "Ставови изнети у

подржаном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа који је

доделио средства."

ОД СТАТИСТИКЕ ДО СТАТИСТИКЕ
Борски округ: ''Наша младост-туђа радост''(4)

МАЈДАНПЕК- Мајданпечке средње школе, Гимназија и Тех-
ничка, будућим средњошколцима нуде укупно 150 места. Будући да
је основно школовање завршило нешто више од 200 ученика, то значи
да ће најмање четвртина укупног броја, морати да настави школовање
у образовним установама изван општине и свог места становања.

Мајданпечка Гимназија ће у наредној школској години уписати
једно одељење са 30 ученика, док Техничка школа има могућност да
исти број ученика упише у по једном одељењу за занимање електро-
техничар рачунара, машинског техничара за компјутерско конструи-
сање, туристичког техничара (одељење у Доњем Милановцу) и још
30 у комбинованом, односно, мешовитом одељењу бравар – завари-
вач за које би школовање требало да се одвија у дуалном систему об-
разовања.

Опредељујући се за медицинске, фармацеутске школе,
језичку гимназију, геодетску, шумарску, бродарску и друге школе, не
мали број ученика се практично опредељује и за наставак школовања
који подразумева одвајање од куће. Општина Мајданпек је једна од
ретких средина у којој већ низ година и основци и средњошколци имају
потпуно бесплатан превоз на подручју општине. То подразумева из-
двајања од 20-так и више милиона динара годишње из општинске
касе.                                                                                                     И.Ћ.

У  С Р Е Д Њ И М  
Ш К О Л А М А  1 5 0  М Е С ТА

Сваки четврти будући средњошколац школовање 
мора да настави изван општине

КЛАДОВО - У две средње школе у Кладову у зависности од броја бо-
дова и предности остварених у основној школи, ученици  су уписивали  први
наведени профил за који су имали довољан број поена. У средњој  школи
Свети Сава  уписано  је 80 ђака, на два четворогодишња профила, у Гимназији
општи смер 26 и на смеру туристички техничар  28 ученика. Новина у кладовс-
кој Гимназији је да ће се од 1. септембра ђаци образовати и у трогодишњем
трајању.

- Реч је о комбинованом одељењу у коме ће наставу похађати  11 бу-
дућих  кувара , али и дуално 15 будућих трговаца. Задовољни смо интересо-
вањем ученика јер смо безмало попунили уписну квоту, с обзиром да је остало
мало слободних места- казала је Јасмина Ђорђевић, заменица директора СШ
" Свети Сава".

На два подручја рада, електро и машински у четворогодишњем
трајању у Техничкој школи у два одељења  уписано је 13 будућих машинских
техничара и 30 електротехничара рачунара.

- То је образовни профил који је стално у сфери интересовања сврше-
них осмака у Кладову. Радује нас сазнање да су се ове године у то одељење
уписали ђаци  изнад 66 бодова. Ове године вратили смо смер бродомашински
техничар, одзив је мало слабији од очекиваног, али то неће утицати на школо-
вање ученика- појаснио је Зоран Николић, директор Техничке школе у Кладову.

У минулој школској години осми разред у тој подунавској општини за-
вршила су 143 ђака.                                                                                                  М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и по-

љопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства“. 

У КЛУПАМА 123 ЂАКА
Завршен упис нове генерације средњошколаца

ДРУШТВО
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КЊАЖЕВАЦ - На недавно одржаном другом Отвореном
првенству за особе са инвалидитетом у параолимпијској дисцип-
лини Bench press у Нишу, чланови Пауерлифтинг клуба Књажевац
освојили су две златне медаље и једно четврто место.

Како су саопштили из овог књажевачког клуба у параолим-
пијском bench press-u за жене Весна Никић је освојила прво место
у категорији Ветеранки до 86кг. са подигнутих 62.5кг и проглашена
је за најјачу ветеранку.

Златно одличје припало је и Зорици Томић  у категорији
Ветеранки до 79кг. са подигнутих 27.5кг. 

У истој дисциплини код мушкараца Срђан Ристић је ос-
војио четврто место у кат. Сениора  до 80кг. са подигнутих 80кг.

Иначе, Пауерлифтинг клуб Књажевац је заузео треће
екипно место као најјачи клуб у параолимпијској дисциплини
Bench press.

Учествовало је 20-ак такмичара из Србије а одлазак кња-
жевачког клуба на ово такмичење помогао је Пауерлифтинг савез
особа са инвалидитетом из Књажевца.                                      Е.Т.

ДВЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА ПАУЕРЛИФТИНГ КЛУБ КЊАЖЕВАЦ
Одржано друго Отворено првенство за особе са инвалидитетом у параолимпијској дисциплини Bench press 

КЛАДОВО - На иницијативу локалне самоуправе  у Малој
Врбици представници Института за водопривреду " Јарослав Черни "
почели су копање новог бунара дубине 15 до 17  и ширине 7,5 метра,
капацитета  13 литара воде у секунди. Иако је пре годину дана на обали
Дунава изграђен бунар из кога су се водом за пиће снабдевали меш-
тани тог села и суседне Велике Врбице у којој нису регистровани садр-
жаји нитрата у 1500 домаћинстава, из славина је текла замућена вода.
Санитарним надзором  је утвђено да је вода физичко-хемијски и мик-
робиолошки  исправна и може се користити за пиће и припему хране,
али то није било коначно решење.

- Стручњаци су нас уверавали да ће копањем новог бунара про-
блем са нитратима у Малој и Великој Врбици бити елиминисан и то
јесте тачно, али је месецима вода била мутна. Зато смо одлучили да
ископамо други бунар, бушотина је у непосредној  близини реке, јер су
анализе потврдиле да у дунавској води није регистрована појава нит-
рата. Надлежни уверавају да је идејно решење најрационалније и
најефикасније, за 1500 мештана Мале и Велике Врбице јер их ослобађа
великог проблема када је реч о снабдевању водом за пиће- истакао је
Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Више од годину дана мештани  два дунавска насеља били су
стрпљиви чекајући дугорочно решење проблема, које није у потпуности
одговорило очекиваним захтевима, али ће у новонасталој ситуацији
стари бунари добити нову функцију.

- Наша је намера да воду која сада отиче у Дунав, преусмеримо
на наводњавање пољопривредних парцела које су у непосредној бли-
зини. Тако ће мештани који се баве повртарском и пластеничком про-
изводњом бесплатно добити систем за наводњавање- додао је
Чучулановић.                                                                         М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала при-

вреда и пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови

изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове

органа који је доделио средства“. 

В О Д А  З А  П И Ћ Е  И  
Н А В О Д Њ А В А Њ Е

Гради се нови бунар за водоснабдевање у Малој Врбици

КЊАЖЕВАЦ - На простору између Новог Корита са српске и
Салаша са бугарске стране одржан је 17. по реду Сабор на Кадибогазу.
Централни део Сабора почео је благословом епископа тимочког Ила-
риона и епископа белоградчишког Поликарпа, а манифестацију је отво-
рио Мирољуб Михајловић, заменик председника општине Књажевац. 

Ова граница је место које не раздваја, већ спаја два народа,
сложили су се председник СО Миодраг Ивковић и кмет Белоградчика
Борис Николов. Жеља обе општине је отварање граничног прелаза. 

- Општина Књажевац је дуги низ година у тој причи. Има објек-
тивних околности зашто то иде споро. Надам се да ћемо уласком у ЕУ
изгубити жељу за отварањем граничног прелаза, јер тада неће бити ни
граница - казао је Ивковић. 

Борис Николов је нагласио да је пре три године почета из-
градња пута до границе. 

- Била су планирана неопходна средства, али дошли су избори,
формирана је нова власт, којој овај прелаз није приоритет. Али, настав-
љамо да се боримо, да завршимо ту инвестицију, јер живот показује да
је гранични прелаз неопходан - рекао је Николов. 

Сабор на Кадибогазу, једну од најстаријих манифестација на
Балкану, сваке године посети више од 20 хиљада људи. 

- Ово је једино место на Балкану где се на једној државној гра-
ници окупља оволики број људи, где за три дана сваке године прође
више од 20 хиљада људи - рекао је Влада Радовановић, председник
Организационог одбора Сабора.

Посетиоци Сабора и ове године били су у прилици да разгле-
дају богату понуду на многобројним изложбеним и продајним штандо-
вима, да уживају у јели и пићу уз музику под бројним шатрама.

Љ.П.
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.”

ОДРЖАН 17. САБОР 
НА КАДИБОГАЗУ

На простору између Новог Корита  и бугарског Салаша 
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ЗАЈЕЧАР - Светска недеља дојења која се сваке године обележава
у више од 170 земаља света како би се повећали знање и свест о значају и
предностима дојења и обезбедила подршка дојењу у циљу унапређења
здравља мајке и детета, ове године обележава се 25 пут. Светска алијанса
за подршку дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) иницирала
је ову кампању како би се интензивирале активности на заштити, промоцији
и подршци дојењу, а сваке године акценат је на различитим темама од значаја
за дојење. Званични датум Светске недеље дојења на глобалном нивоу је од
1. до 7. августа, али се државама, организацијама и институцијама предлаже
да за обележавање и активности поводом Светске недеље дојења изаберу
најприкладније догађаје или датуме у њиховим земљама. У нашој земљи На-
ционална недеља промоције дојења обележава се 40. недеље у години која
симболично представља трајање трудноће, а ове године обележиће се у пе-
риоду од 2. до 9. октобра под слоганом „Подржимо дојење”.

Дојење је витални део одрживог развоја и значајна компонента гло-
балне акције окончања потхрањености. Веће стопе искључивог и континуи-
раног дојења могу бити постигнуте само сарадњом у свим секторима и кроз
све генерације. Дојење није само питање које се тиче жена, нити искључива
одговорност жена – заштита, промоција и подршка дојењу је колективна
друштвена одговорност коју сви делимо. Подршку мајкама које доје могуће је
обезбедити на различите начине. Традиционално, подршку пружа ужа, али и
шира породица. Потребна је, међутим, подршка шире околине, а поред здрав-
ствених радника и саветника за дојење и подршка пријатеља, као и заједнице
у целини.

Дојење је део репродуктивног циклуса, а жене би требало да буду у
могућности да комбинују дојење и плаћени рад без дискриминације или не-
повољног положаја. Неопходна је заједничка акција да бисмо обезбедили
радну средину у којој жене у државном и приватном сектору имају родитељску
социјалну заштиту која им је потребна. Докази о користима дојења су нам до-
ступни. Знамо да дојење помаже преживљавању одојчади и помаже им да
напредују, има дугорочне здравствене користи за жене, али и економске ко-
ристи за све.

Користи дојења исказане кроз четири тематске области:

1. ИСХРАНА: Деца мајки дојиља имају оптималну исхрану и заштиту
од инфекција.

БЕЗБЕДНА ХРАНА: Мајчино млеко је сигуран и безбедан извор
хране, чак и у временима хуманитарних криза.

СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА: Дојење је јефтин начин храњења без
оптерећења буџета домаћинстава.

2. ПРЕЖИВЉАВАЊЕ: Дојење значајно побољшава преживљавање
одојчади, деце и мајки.

ЗДРАВЉЕ И БЛАГОСТАЊЕ: Дојење значајно побољшава здравље,
развој и благостање одојчади и деце, као и мајки, и краткорочно и дугорочно.

3. ЖИВОТНА СРЕДИНА: Мајчино млеко је природна, обновљива
храна која штити животну средину – произведена и испоручена без загађења,
паковања или отпада.

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ: Производња и потрошња адаптираних
млечних формула генерише емисију гасова стаклене баште који убрзавају
глобално загревање.

4. ПРОДУКТИВНОСТ ЖЕНА: За послодавце је корисно да имају за-
довољну и продуктивну радну снагу – мање отпуштања, већа лојалност и
ређе промене запослених на одређеним радним местима.

ЗАПОШЉАВАЊЕ: Родитељска заштита и друге политике заштите на
радном месту омогућавају женама да комбинују дојење са плаћеним радом.

Предности дојења за новорођенче/одојче:
• Обезбеђује правилан раст и развој
• Подстиче развој и сазревање одбрамбеног система
• Смањује ризик од гојазности
• Подстиче развој интелигенције

• Штити од многих болести и инфекција
• Смањује ризик од пролива
• Смањује ризик од појаве алергија
• Смањује ризик од синдрома изненадне смрти одојчета.
Предности дојења за мајку:
• Помаже успостављању емоционалне везе са дететом
• Смањује крварење после порођаја
• Доприноси нормализацији телесне масе
• Смањује ризик од појаве остеопорозе
• Смањује ризик од појаве малигних обољења дојке и јајника
• Смањује ризик од постпорођајне депресије
• Смањује ризик појаве анемије.
Важно је и да се скрене пажња јавности на значај пружања под-

ршке мајкама да обезбеде детету исхрану дојењем, што у кризним и ван-
редним ситуацијама може спасити живот детета, а често и мајке.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

Ана Точевић
Mарина Војновић

“ П О Д Р Ж И М О  Д О Ј Е Њ Е ”

МАЈДАНПЕК – На конкурсу Министарства финансија Владе Републике
Србије за покретање социјалних услуга у локалној заједници, Центар за социјални
рад Мајданпек је добио подршку за пројекат “Сигурна кућа Источна Србија”, чија
је реализација почела 5.јуна ове године и који за циљ има успостављање прихва-
тилишта за жртве насиља у породици и друге кориснике у кризним ситуацијама.

Реч је о програму “Развој ефикасних услуга у заједници у области обра-
зовања и социјалне заштите на локалном нивоу” који ће ускоро бити представљен
на посебној прес конференцији и треба да се спроведе у сарадњи Републике
Србије и Европске уније са циљем да уз финансијску подршку пројектима, развије
нове, иновативне и стандардизоване услуге социјалне заштите у локалној зајед-
ници.

Пројекат предвиђа адаптацију простора површине од 400 квадратних
метара, потпуну реконструкцију инсталација и опремање просторија за смештај
и боравак корисника. Ова Сигурна кућа имаће 10 соба за прихват до 20 корисника
и заједничке просторије за дневни боравак, са опремљеном кухињом, санитарним
чвором и собом за стручну психо-социјалну терапију, али и могућност за прихват
особа у инвалидским колицима.

Очекује се да после завршетка пројекта, почетком 2019.године Сигурна
кућа настави са радом уз подршку локалних самуправа Источне Србије.            И.Ћ.

Све сигурнија реализација пројекта 

СИГУРНА КУЋА ИСТОЧНА СРБИЈА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ”ТИМОК” ЗАЈЕЧАР
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