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ОБЕЛЕЖЕН 12. СЕПТЕМБАР, ДАН ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
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МАЈДАНПЕК - Одлука о завршном рачуну буџета општине за 
2016.годину, само је једна од усвојених на септембарској радној сед-
ници Скупштине општине Мајданпек, одржаној прошлог четвртка. 
Одборници су размотрили и низ других питања из делокруга рада 
и одлучивања општинског парламента.

Према завршном рачуну буџета општине који је био и пред-
мет екстерне контроле, исказани приход од 793 милиона динара за 
211 био је мањи од расхода, а Дејан Вагнер, председник Општине је 
коментаришући финансијску ситуацију оценио да је она повољна и 
истакао да су у протекле четири године измирене бројне обавезе 
из претходног периода, а дуговања сведена на она која произила-
зе из обавезе за преузетих 500 тона мазута из Републичких робних 
резерви.

Према одлуци о максималном броју запослених у систему ло-
калне самоуправе, по којој је општини Мајданпек одређена квота 
од 324 радника, чуло се да је то за 15 више у односу на првобитни 
предлог на који се правовремено и аргументима реаговало што је и 
уважено, па међу запосленима на неодређено време на које се ова 
одлука односи, тренутно нема вишкова. 

На овој седници општинског парламента донета је одлука 
којом је до детаља уређена процедура за искључивање из система 
даљинског грејања, као резултат уважавање захтева незадовољних 

корисника који су протестним окупљањима пред зградом општине 
у више прилика исказивали своје незадовољство. Најважнија про-
мена је да ће убудуће и сам захтев незадовољног корисника бити 
довољан за искључење, што значи да он неће морати да плаћа ску-
пу израду елабората, а надлежна јавна предузећа утврђивати да ли 
постоје услови за безбедан прелазак на другачији начин грејања. 
Захтеви за искључење подносе се најкасније до 15.септембра, а ове 
године изузетно до краја овог месеца, јер током трајања грејне сезо-
не то неће бити могуће. И таквим бившим корисницима, остаје оба-
веза плаћања заједничке потрошње у згради, по основу секундарног 
грејања. Овом приликом чуло се да се у просеку са мреже годишње 
искључи 30-так корисника, а од почетка ове године пристигло је 58 
захтева.  И.Ћ.

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор: Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник: Маријана Миловановић
Редакција и маркетинг служба: Трг ослобођења 5

Телефон: 030/458-630 
Техничка припрема и штампа: “Графомед-траде” Бор,

e-mail  timocke@gmail.com
www.timocke.rs

Одржана седница СО Мајданпек

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

ЦРВЕНИ КРСТ СКИНУТ С 
ДНЕВНОГ РЕДА

Примена Закона о озакоњењу у општини Кладово

ИЗДАТО 710 РЕШЕЊА

КЊАЖЕВАЦ-На седници Општинског већа разматран је, али 
не и усвојен Извештај о раду Црвеног крста Књажевац у прошлој 
години. Основне замерке већника су да се ради о сувопарном до-
кументу без јасних и разумљивих бројки и података о активностима 
организације.

На почетку седнице Општинског већа извештај о раду Црве-
ног крста Књажевац за 2016. годину поднео је Слободан Радојичић, 
секретар организације. Он је детаљно образложио све сегменте де-
ловања Црвеног крста у прошлој години, али је овај извештај ски-
нут с дневног реда и враћен на дораду. Основне замерке чланова 
Општинског већа биле су да је документ сувопаран, да су, када је реч 
о масовности активности Црвеног крста, подаци дати у процентима 
уместо свима разумљивог и уобичајеног броја учесника, као и да су 
уочена неслагања у финансијском извештају везаном за активности 
народне кухиње. Такође, с обзиром на учешће локалног буџета у 
активностима књажевачког Црвеног крста, став већника је да би 
требало и Већу доставити поједине извештаје за које је у документу 
констатовано да су достављени Црвеном крсту Србије.

У наставку седнице на дневном реду биле су спортске теме. До-
душе, испоставило се да је дошло до извесног неспоразума, с обзи-
ром да је Спортски савез тражио измену решења о Програму за ову 
годину у делу финансирања појединих клубова, односно спортских 
догађаја. Међутим, како је рекао председник општине Милан Ђокић, 
такве измене могуће су тек после ребаланса општинског буџета, па 
је овом приликом донето решење којим се одобрава само онај део 
који се односи на средства везана за ИПА фондове, односно проје-
кат прекограничне сарадње који је и иначе био предвиђен у буџету.

До краја седнице чланови Општинског већа разматрали су и 
усвојили више захтева за доделу новчане помоћи у грађевинском 
материјалу као и два предлога решења о употреби средстава сталне 
буџетске резерве.

 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.”

КЛАДОВО-Од почетка примене новог закона Општинска 
управа Кладово издала је 703 решења о Озакоњењу објеката. 
На основу података које су евидентирале пописне комисије на 
подручју општине Кладово пописано је 13.919 објеката. Реч је о 
стамбеним јединицама, помоћним, економским пословним, ко-
мерцијалним и осталим објектима.

-У тој бази су 9.743 објеката за које власници немају валид-
ну урбанистичку документацију. Први корак у спровођењу оза-
коњења су Решења о рушењу која су у општини Кладово до сада 
упућена на 2025 адреса. Ниједан објекат се не може озаконити ако 
се надлежној служби не приложи доказ о одговарајућем праву на 
земљишту или објекту у оригиналу или овереној фотокопији-под-
сетио је Радоје Ђуровић, руководилац одељења за грађевинар-
ство и урбанизам.

 М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољо-
привреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“. 
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Радови на прилазу до Катастра непокретности Јавни позив послодавцима за доделу субвенција

НОВЕ СТЕПЕНИЦЕ ДО КАТАСТРА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
2,1 МИЛИОН ДИНАРА

КЊАЖЕВАЦ-У друштву протојереја Синише Ђорђевића, пред-
седник општине Књажевац Милан Ђокић обишао је градилиште но-
вог прилаза Катастру непокретности и Полицијској станици. 

Изградња овог, за грађане веома важног степеништа у заврш-
ној је фази, уверио се Ђокић, најављујући нове пројекте којима ће 
овај простор бити додатно оплемењен.

‘’Велики број Књажевчана прође овде у току дана, а ради се о 
делу града који је био потпуно запуштен, урастао у шибље. Наша је 
жеља да, изградњом овог степеништа, пружимо грађанима могућ-
ност да до ових важних институција дођу брже. Желимо да уредимо 
и позицју павиљона, који је био место где су се окупљале генерације 
Књажевчана. Циљ нам је да са Црквеном општином у наредним го-
динама понудимо да ктиторством, уз помоћ локалне самоуправе, 
направимо овде једну малу цркву, која ће се видети из свих делова 
града’’, казао је Ђокић.

Изградња бетонских степеница према Катастру финансира се 
уз буџета општине. Вредност радова је нешто преко милион и по 
динара, а извођач је предузеће ‘’Градинг.’’

 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.”

МАЈДАНПЕК - И Општа болница у Мајданпеку учествује у ак-
цији коју је повело Министарство здравља Владе Републике Србије 
са циљем да се побољша превентива у лечењу свих грађана Србије. 
Прегледи ће бити реализовани у недељу, 17.септембра у времену од 
осам до 16 часова.

„Ми имамо задатак и обавезу да тога дана у оквиру Опште бол-
нице Мајданпек организујемо спровођење прегледа за грађане и 
то мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у крви, као и 
очитавање ЕКГ записа. Све ће се одигравати на Интерном одељењу 
наше болнице, а биће ангажован тим лекара да све прегледе обави,“- 
каже др Никола Стефановић, директор Опште болнице у Мајданпеку 
и напомиње да заинтересовани грађани не морају имати оверену 
здравствену књижицу, односно, да прегледе могу обавити без об-
зира на то да ли су здравствени осигураници или не.

 И.Ћ.

КЛАДОВО- Локални савет за запошљавање општине Кладово расписао је 
Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих. За тај програм из буџета општине Кладово 
издвојено је 2,1 милион динара.

Право учешћа имају послодаваци са територије општине Кладово из приват-
ног сектора, предузетници и привредна друштва, који ће са незапосленим лицем 
закључити Уговор о раду у трајану од најмање 12 месеци.

Субвенције од по 200.000 динара исплаћују се у једнократноим износу, али 
је крајњи корисник подстицајних средстава незапослено лице које заснива радни 
однос кроз тај програм. Јавни позив отворен је до утрошка наменских средстава, а 
најкасније до 30. новембра текуће године.

План је да се кроз реализацију тог програма на одређено време запосли 10 
незапослених лица са евиденције Испоставе НСЗ у Кладову која испуњавају услове 
из Јавног позива. М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољо-
привреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“. 

 БОЉЕВАЦ-Сеоске олимпијске иге су традиционална спортска приредба 
која окупља аматерске спортисте из сеоских средина. Ове године учестовало је 
стотину шездесет такмичара – представника десeт месних заједница. 

Осим екипних спортова, попут малог фудбала и кошарке, на олимпијади 
су преовладавеле појединачне дисциплине, укупно десет мушких и пет женских. 

-Циљ овог такмичења је афирмација спорта у сеоским срединама и здра-
вог начина живота и то је разлог што локална самоуправа подржава ову спортску 
приредбу пуних петнаест година, каже Марко Богдановић, из Спортског Савеза 
општине Бољевац.

Свеукупни победник Сеоских олимпијских игара у Бољевцу је екипа МЗ Бо-
говина –насеље, друго место су заузели такмичари из МЗ Боговина-село, а треће 
из Бачевице. Најуспешнији такмичари у одређеним дисциплинама чиниће екипу 
општине Бољевац, која ће учествовати на републичким Сеоским играма, 23. сеп-
тембра у Аранђеловцу. 

 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”.

Акција у Општој болници у Мајданпеку

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Одржана 15. Сеоска олимпијада

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
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Обележен Дан општине Бољевац

УРУЧЕНА НАЈВИША ПРИЗНАЊА

БОЉЕВАЦ-Дан општине Бољевац обележава се у част значај-
ног историјског датума, 10. септембра 1875. године, када је Указом 
кнеза Милана Обреновића место добило статус варошице. 

Свечаност поводом Дана општине одржана је у туристичком 
комплексу „Балашевић“, у присуству бројних званица, представника 
државних институција, гостију из Бугарске и привредника. 

Највише локално признање – Септембарску награду, председ-
ник општине Бољевац је уручио Слободану Станојевићу, директору 
ЈКП „Зеленило“ Београд и председнику Надзорног одбора „Србија-
вода“, за допринос на уређењу инфраструктуре и регулацији речних 
корита на подручју општине. 

Септембарску награду је ове године добио и ФК „Ртањ”, за из-
узетне резултате постигнуте у претходној такмичарској сезони и 
пласман у Источну групу Српске лиге. Ово је и највећи успех у исто-

рији клуба који постоји од 1921. 
године. 

Захвалнице су додељене 
планинарском клубу „Шиљак“, за 
афирмацију планинарења и про-
мовисање Ртња, Спортском клубу 
TUG of „BLACK JOKER“, за остваре-
не резултате на међународним 
такмичењима у надвлачењу ко-
нопца, екипи омладине Црвеног 
крста за успехе на такмичењима 
у пружању прве помоћи и Зора-
ну Живановићу, за исказану хума-
ност у давалаштву крви. 

Свечаност поводом 142. 
годишњице од проглашења ва-
рошице су увеличали чланови 
КУД-а Бољевац и Ансамбла Кул-
турно-образовног центра и млада 
флаутисткиња Маја Костандино-
вић. 

 М.Г.
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ДАН КОЈИ СЛАВИ СЛОБОДУ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ГАМЗИГРАД”

Обележен 12. септембар, Дан општине Мајданпек

Гамзиградска Бања се налази у Источној Србији, 
220км југоисточно од Београда, а 11км западно од Заје-
чара. Лежи на 160м надморске висине на самој обали 
Црног Тимока. Окружена богатом шумом и нетакнутом 
природом, са повољном континенталном климом, она 
представља идеално место за одмор, лечење, спорт и 
рекреацију. 

Природа је подарила Гамзиградској Бањи више 
извора термоминералних вода температуре 42°Ц са ду-
бине од 303м. Захваљујући њима овде је изграђено и већ 
годинама функционише чувено лечилиште Специјална 
болница за рехабилитацију “Гамзиград”.

 Специјализована је за рехабилитацију обољења 
периферних крвних судова (органски поремећаји арте-
ријских крвних судова, функционални поремећаји арте-
ријских крвних судова, обољења периферних венских 
крвних судова, обољења лимфног система) и вибрацио-
ну болест. Такође врши општу рехабилитацију (болести 
везивног ткива, зглобни и ванзглобни облици реуматиз-
ма, ортопедске болести и посттрауматска стања, анома-
лије дечјег узраста, неуролошка обољења).

У Специјалној болници постоје два базена са тер-
моминералном водом. Термоминерална вода се кори-
сти у минералним и галванским кадама и локалним куп-
кама. Примењује се електротерапија и магнетотерапија 
на најсавременијим апаратима. Код обољења крвних 
судова примењују се апарати на принципу промене при-
тиска “Vasculator” и “Vacusac”. Фототерапија се обавља 
ултравиолетним и инрфраруж лампама. Кинези терапија и 
радна терапија спроводе се у модерно опремљеним салама. 
Термо-терапија је заступљена парафино терапијом. 

Терапија хипербаричном оксигенацијом обавља 
се у две једномесне хипербаричне коморе. Хипербарич-

МАЈДАНПЕК- Низом манифестација у Мајданпеку је пригодно обележен Дан 
општине, 12. септембар, у знак сећања на исти дан 1944.године када је у Другом свет-
ском рату овај град ослобођен, са свечаном седницом општинског парламента на 
којој су уручене традиционалне септембарске награде, као централним догађајем. 
Претходно, делегације су положиле цвеће и венце на споменике и спомен обележја 
градитељима и ослободиоцима, у суботу увече је за грађане организован сјајан, али, 
нажалост, слабо посећен концерт „Балканике“, а за госте је организован обилазак 
реновиране зграде средњих школа, као и посете актуелним изложбама у граду.

Свечаној седници Скупштине општине присуствовале су делегације брат-
ских градова Челинац у Републици Српској и Фокшани у Румунији, али и више дру-
гих са којима Мајданпек остварује интензивну међународну пројектну сарадњу, 
затим Олyвер Мариус ДИЛОФ, Конзул Републике Румуније у Зајечару, као и пред-
ставници политичког и привредног живота Борског округа и општина тог, Зајечар-
ског и Браничевског округа.

Присутне је најпре поздравио Славиша Божиновић, председник СО 
Мајданпек истакавши да се празник обележава у тешким временима: - Суочени смо 
са најтежим задатком, како зауставити даље економско, друштвено и демографско 

пропадање, како зауставити даље породично исељавање. Општина Мајданпек је 
у сарадњи са другим органима локалне заједнице дала свој допринос у интересу 
бољег живота грађана, али то није довољно. Зато сви морају јединственије, одго-
ворније и са пуно елана и вере у сопствене снаге и искуства да покрену економски, 
друштвени и инфраструктурни развој општине да вратимо култ рада и успеха који 
је красио рударе, аласе из Доњег Милановца, раднике и грађане ове општине де-
ценијама.“

Присутни су имали прилику да погледају филм који говори о оствареним 
резултатима између два празника, а потом им се обратио први човек општине, Дејан 
Вагнер, истакавши значај који за стаблизацију и унапређење квалитета живота у 
општини имају дешавања у Руднику бакра Мајданпек: - Позитивни ефекти напора 
који се у РБМ-у улажу на повећање производње, уз доследно спровођење УППР-а се 
већ сада осећају. Општински приходи од надокнаде за коришћење минералне си-
ровине и накнаде за заштиту животне средне достићиће у току ове године 180-200 
милиона динара, што ће скоро за трећину увећати приходе општинског буџета. То 
ће нам омогућити да започнемо решавање најприоритетнијих, дуго година акуму-
лираних, комуналних и инфраструктурних проблема, пре свега у водоснабдевању 
и даљинском грејању, да даље унапређујемо примарну здравствену и социјалну 
заштиту, да ефикасније поправљамо улице и локалне путеве, да наставимо са 
уређењем и опремањем предшколске установе и школа, да омогућимо спортским 
клубовима наступе у вишим ранговима такмичења, да више уложимо у промоцију 
и развој туризма, да много боље подржимо наше пољопривреднике и да још што 
шта побољшамо на подручју општине“.

Вагнер се осврнуо и на друга дешавања, почев од оних везаних за „Златару 
Мајданпек“ и ИПМ, те чињеницу да су изостале веће инвестиције, али и да није 
било већих поремећаја у функционисању важних области живота, водоснабдевању, 
грејању, те говорио о низу предузетих мера са циљем да се што пре разреше највећи 
проблеми.: - За наредну годину имамо реалних шанси да се из државног програма 
за обнову и модернизацију објеката образовања, здравства и социјалне заштите, 
исфинансирају реконструкције и санације објеката мајданпечког Дома здравља и 
болнице, као и објекти ОШ „Миладин Бучановић“ из Влаола у укупној вредности од 
око 60 милиона динара.“ 

Ове године додељено је шест Септембарских награда заслужним поједин-
цима и организацијама, као и осам похвала. Добитници годишњих признања су 
Милица Цветановић, Ален Ефовић, Перица Арсић, Срђан Митровић, Ненад Илијић 
и Рукометни клуб „Мајданпек“, а похвала: Биљана Даниловић, Мијомир Ивановић, 
„Сашка радио“, Национални парк Ђердап, Удружење „Вредне Влајне“, КУД „Лепенски 
вир“, Драгослав Делија и Славољуб Рашковић. 

  И.Ћ.

на оксигенација се потврдила као моћна карика у превенцији и ле-
чењу обољења периферних крвних судова као и општем побољшању 
здравља, а заступљена је једино у Специјалној болници за рехабили-
тацију „Гамзиград“ у овом делу Србије.

Заступљена је дијагностика и испитивање функције периферног 
кртвотока, срца и периферних нерава и мишића.
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КЛАДОВО - Изложба фотографија у холу кладовског Дома културе  финале 
је петог конкурса “Књига ти и лето “ Центра за културу. На конкурс је пристигло 55 
фотографија, 23 аутора из 9 места Србије. Све су одговориле  захтевима конкурса 
,а  тематска композиција  најчешће је породица -казала је на отварању изложбе 
Жаклина Николић, директорка Центра за културу.

 Одлуком жирија прва награда додељена је Јовани Кожокић (Нови Сип), 
другу награду освојила је Рамона Кромпић (Нови Сад), док је трећенаграђена Бра-
нислава Берић из Кладова.

-Намера фото конкурса била је да се промовишу књига и читање, али и тури-
стички потенцијали нашег краја. Изложба својим садржајем, формом и поставком 
је испунила циљ, а то је да се група љубитеља читања и фотографије окупила око 
исте идеје -  промоција књиге и читања која је тематски забележена и видљива на 
приспелим фотографијама - каже Николићка.

Покровитељ наградног конкурса „Књига ти и  лето”  компанија “Текијанка” 
наградила је ауторе најбољих фотографија, док је Центар за културу сваког учесника 
наградио захвалницом.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољо-

привреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“. 

БОРСКИ ОКРУГ- ‘’Оно што се осећа 
у Тимочкој крајини и у многим српским 
регионима јесте- депопулација. Демо-
графски трендови, који су данас апсолут-
но проблем број један у Србији. Јер, ово 
што чујемо да нам пада незапосленост, 
то су само криве бројке и резултат тога 
што нам људи одлазе из руралних краје-
ва у урбане центре и онда још горе, негде 
другде, у неку другу државу, у Европској 
унији или преко океана. А потенцијали за 
развој овде- огромни су.’’

Са овом констатацијом, овако фор-
мулисаном, сложила би се већина пред-
седника општина у пасивним крајевима 
Србије, али већина то избегава јавно да 
каже.

Ово је, драги наши читаоци, цитат 
изјаве Колинде Грабар-Китаровић, пред-
седнице Републике Хрватске, приликом 
њене недавне вишедневне посете Лици 
и тамошњим жупанијама: 

‘’Оно што се осећа у Лици и у мно-
гим хрватским жупанијама јесте- депо-
пулација. Демографски трендови, који 
су данас апсолутно проблем број један 
у Хрватској. Јер, ово што чујемо да нам 
пада незапосленост, то су само криве бројке и резултат тога што 
нам људи одлазе из руралних крајева у урбане центре и онда још 
горе, негде другде, у неку другу државу, у Европској унији или преко 
океана. А потенцијали за развој овде- огромни су’’- казала је Кита-
ровићева.

Недавно је и српски министар задужен за регионални раз-
вој Милан Kркобабић, приликом посете Борском округу, указао на 
поражавајућу чињеницу, да се број становника на овој територији 
смањио за готово трећину.

‘’То је драстично смањење. Та депопулација и пражњење, пре-
васходно села, од нас тражи да дефинишемо нову стратегију регио-
налног развоја. Наш кључни проблем уласка у Европу и није питање, 
јер ми ћемо ући у ту унију. Млади људи са ових простора сигурно 
одлазе у Европу и напуштају нас. Ови старији ће биолошки нестати’’- 
казао је министар. 

Зато је, сматра Kркобабић, примарни циљ државе Србије да 
поново ‘’уђе у Србију’’ и њене демографски девастиране делове, са 
циљем да се створе адекватни услови, како би млади видели овде 
своју перспективу и остали, а они који су отишли пожелели да се 
врате.

Табела 1: Константан пад броја становника у општинама Борског 
округа

Незахвалан задатак овог медијског пројекта је да што ширем 
броју грађана стави на увид чињенично стање(погледајте табелу 
број 1). Очигледно је да постоје контраверзе и у Србији, као и у Хра-
ватској, па и целом региону бивше Југославије. Једна од контравер-
зи, бар у Србији, је последица промене методологије приказивања 
броја и статуса лица без посла, или обрнуто, лица која се воде као 
запослена. Председница Хрватске је дала одговор, чија дефиниција 
има утемељење у целом региону: млади одлазе, депопулација је еви-
дентна и за сада нема ситемског рада да се стање промени.

Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (10)

„ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉ’’ БРОЈ ЈЕДАН

Завршен фото конкурс кладовског Центра за културу

УСПЕШНА ПРОМОЦИЈА 
КЊИГЕ И ЧИТАЊА

Фото: Архива недељника „Тимочке”
 Извор: Хрватска радио и телевизија(ХРТ) , Републички завод 

за статистику 
 Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим
Пројекат: Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’, суфинансиран је из 

буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања . Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства.
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Сарадња ОШ “Димитрије Тодоровић Каплар” и Екуменске хуманитарне организације

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ, КУЛТУРЕ, 
ЗДРАВЉА И СРЕЋЕ

Удружење МајданАрт у сарадњи са Mizyal Gallery Museum 
из Газиантепа у Турској реализовало је наградни конкурс за 

младе од три до 19 година

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ И 
ПОХВАЛЕ

Пројекат “Очување и унапређење животне средине у 
пограничном региону кроз компостирање 

биоразградивог отпада“

КОМПОСТИРАЊЕ ЧУВА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КЊАЖЕВАЦ-Основна школа “Димитрије Тодоровић Ка-
плар” реализоваће пројекат чији је циљ да утиче на промену 
ставова околине и промоција интеркултуларности и суживота 
међу ученицима различитих култура, вера и социјалног ста-
туса.

У оквиру пројекта “Побољшање услова живота Рома и 
Ромкиња и других маргинализованих група, превенција ире-
гуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника 
у Србију”, у просторијама Екуменске хуманитарне организације 
у Новом Саду 29. августа потписани су уговори о донацијама 
са укупно 10 школа које су биле учеснице програма сталног 
стручног усавршавања “Изазови интеркултуралног учења и 
наставе”, а чијиј су пројекти прихваћени од ове донаторске 
организације. Међу потписницима је и Основна школа “Дими-
трије Тодоровић Каплар”.

Циљ пројекта “Чувари традиције, културе, здравља и 
среће” је да се утиче на промену ставова околине и да се пока-
же да сва деца могу живети и учити заједно, кроз адекватне ме-
тоде учења и начине рада (кооперативно, интерактивно учење 
– у радионицама као начину рада), ступајући у интерактивне 
односе који доводе до интеграције деце у типичну популацију. 
Пројекат за крајњи циљ има промоцију интеркултуралности и 
суживота међу ученицима различитих култура, вера, социјалног статуса.

Циљну групу чини 18-оро деце из осетљивих група, пројекат траје од сеп-
тембра ове до фебруара наредне године, а реализоваће се у Књажевцу и Дими-
тровграду. Планирано је да се 13. 14. и 15. септембра реализује тродневно студијско 
путовање до Димитровграда где би на Интерактивној фарми аутохтоних раса до-

маћих животиња, у кањону реке Јерме, манастиру Поганово и Планинарском дому 
у Сенокосу био реализован већи број активности (вајање, цртање, хипотерапија, 
пешачење, здрава исхрана, радионице веза, плетења и луткарства, тројезични и 
јавни часови, наступи и изложбе.

Први родитељски састанак одржан је у четвртак, 7. септембра, када су ро-
дитељи упознати са пројектом, потписали сагласност за учешће деце у пројектним 
активностима и одобрили објаве снимака и слика деце у медијима, на друштвеним 
мрежама, сајту школе и штампаним гласилима, а постигнут је и коначан договор 
око припрема за предстојеће студијско путовање.

Пројектни тим школе Каплар чине координатор Снежана Ђурић, Новица Ла-
падатовић, Јагодинка Милисављевић, Гордана Јаневска, Слободанка Лападатовић, 
Зорица Николић и Марија Симић.

 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.”

МАЈДАНПЕК - Удружење за уметност, културу и туризам „МајданАрт“ у са-
радњи са Mizyal Gallery Museum из Газиантепа у Турској недавно је расписало На-
градни конкурс за младе из општине Мајданпек од три до 19 година за учешће на 
30. Интернационалном конкурсу из области визуелних уметности у Газиантепу, у 
Турској 2018.године, а у суботу доделило награде и похвале младим ауторима за 
најуспелије радове у области сликарства.

Наградни конкурс је отворен 20.августа и трајао до 8.септембра, тема сло-
бодна, а избор препуштен учесницима, у техникама темпера, оловка, пастел, ак-
варел, уље, фломастер, туш... На конкурс чији је циљ да учини видљивим допри-
нос младих да уметничким делима стварају и утичу на срећније детињство, мир у 
свом граду, држави, свету и да истовремено креативношћу јачају мултикултуралне 
вредности, из општине Мајданпек пријавило се више од 150 младих од три до 19 
година. Селекциона комисија и међународни стручни жири у којем су били Citlali 
Dominiquez, уметница из Мексика, Mizyal Karabiber, сликар из Турске и Александар 
Митровић, дипломирани вајар из Мајданпека, је изабрала 12 радова које ће послати 
на Фестивал у Турској, а стручни жири „МајданАрта“ новчаним наградама уз које иду 
штампане и поклон „МајданАрта“, наградио је рад Иве Брјазовић којој је припала 
прва награда, Вељка Кришановића другом наградом и Павла Радуловића трећом, 
док је „слатка награда“ припала Мирјани Ињац. Додељено је и осам похвала. 

 И.Ћ.

КЛАДОВО-У оквиру реализа-
ције пројекта “Очување и унапређење 
животне средине у пограничном ре-
гиону кроз компостирање биоразгра-
дивог отпада“, који се суфинансира 
из средстава Европске Уније кроз Ин-
террег ИПА Програм прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија 2014-2020, 
општина Кладово дистрибуирала је 
30 компостера домаћинствима, газ-
динствима, образовним и здравстве-
ним установама и спортским органи-
зацијама.

-Један компостер и дробилица 
за гране додељени су ЈП „Комуналац“ 
из Кладова, с тим што ће дробилицу 
за гране у одређеним данима моћи да 
користи и становништво за уситња-
вање грана из башти. Набавка и поде-
ла компостера је једна од активности 
пројекта којом се промовише заштита 
животне средине и подиже јавна свест 
о очувању природних ресурса.

Сврха коришћења компостера је прикупљање биљног отпада чијом се раз-
градњом ствара компост који се може користити у баштованству и пољопривредној 
производњи, и на тај начин поново користи биоразградиби биљни отпад- казао је 
Слађан Бобић, члан пројектног тима из Кладово.

 M.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољо-

привреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“.
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ИСКОРЕНИМО АМБРОЗИЈУ
Од средине августа па све до краја октобра је најкритичнији период за све 

оне који су алергични на полен амброзије, а таквих људи је све више. Број алергич-
них особа на амброзију је достигао број оних који су осетљиви на гриње, које су до 
сада биле најчешћи узрочник алергијског ринитиса.

Амброзија (лат. Ambrosia 
artemisiifolia) коровска биљка, поти-
че из Америке, у Европу је стигла у 
19.веку. Народни назив ове биљке је 
поленаста амброзија, лимунџик или 
опаш. Код нас је амброзија први пут 
примећена 1953. године код Срем-
ских Карловаца. То је једногодишња 
коровска врста која може да нарас-
те и до два метра у висину. Стабло 
амброзије је разгранато. Листови су 
перасто дељени, режњевити. Цела 
биљка је прекривена густим при-
леглим вунастим длачицама. Цвето-
ви су многобројни, ситни цветићи 
сакупљени су у гроздасте цвасти 
жућкасте боје. Ова биљка се сваке 
године појављује средином априла, а 
цвета у касно лето и јесен, од средине 
јула па све до првих јесењих мразе-
ва, са највећом продукцијом полена 
у августу и септембру. Једна биљка произведе 500-3000 једносемених плодова. 
Семе одржава клијавост у земљишту до 40. година. Најрадије расте на необрађеним 
њивама, запуштеним двориштима и другим неодржаваним просторима. Посебно 
јој погодује глобално загревање.

Поред тога што је инвазивни коров, амброзија је најпознатија и најопаснија 
алергена биљка. У току сезоне цветања једна биљка може да произведе од 1 до 8 
милијарди поленових зрна, са највећом продукцијом полена у августу и септембру. 
Поленово зрно је веома ситно, има изглед буздована са кукицама на површини. 
Сама величина и изглед поленовог зрна омогућавају му да продре дубоко у дисајне 
органе, да се закачи за слузокожу и изазива одређене проблеме. Управо је њен по-
лен оно због чега је амброзија на толико “злом гласу”: од свих поленских алергија, 
амброзија је узрочник у 50-60% случајева, а од целокупног становништва свака 
десета особа је алергична на полен амброзије. Код најосетљивијих особа 8-15 по-
ленових зрна у кубном метру ваздуха може да изазове јаке реакције.Од алергијских 
реакција то могу бити:

•	 Алергијски ринитис (алергијска кијавица). Један од најчешћих алергијских 
реакција изазваних амброзијом. Особа осећа огроман свраб, кија врло често 
и узастопно може кинути до 10-15 пута. Из носа цури прозирна воденаста 
течност.

•	 Алергијски коњуктивитис: Особа осећа јак свраб, слузокожа је јако црвена, 
очи појачано сузе, често су и капци отечени. Може се јављати заједно са 
кијавицом ( тако се и најчешће јавља)

•	 Алергијски дерматитис: Представља промену на кожи. Манифестује се јаким 
сврабом и црвенилом и веома се често могу јавити пликови.

•	 Алергијска астма: Манифестација која се јавља најчешће ујутру. Особа има 
јаку опструкцију, често је пиштање у грудима, отежан је издах и особа често 
кашље искашљавајући оскудан испљувак.
Најважније је да код било које манифестације, алергијске реакције не лечите сами, већ 

да одмах консултујете свог лекара који ће вам преписати одговарајућу терапију, обавезно се 
јавите и код вашег пулмолога који може кориговати вашу терапију за астму.

Веома су битне и мере превенције. Постоји неколико корака- како се заштитити од 
амброзије. Сви се заснивају на избегавању контакта са честицама полена:

•	 Не излазити напоље у преподневним сатима
•	 Држати прозоре у кући затвореним у преподневним сатима када је 

концетрација полена највећа
•	 Физичку активност обављати поподне или придвече, а најбоље је после 

кише када је концетрација полена врло ниска.
•	 Висе пута дневно се туширајте и мењајте одећу како бисте отклонили полен
•	 Често усисавајте и чистите просторије у којима боравите
•	 Ако радите напољу користите заштитну опрему
•	 Не сушите веш напољу
•	 Не излазите током ветровитих дана када ветар носи полен.

Сваки град у Србији има проблема са овом биљком, а нарочито су угрожени 
Београд и градови у Војводини. Овај, наизглед обичан коров не изазива само реак-
ције код људи, већ и код животиња.

Амброзија се веома тешко сузбија. На великим, првенствено пољопривред-
ним површинама треба је сузбијати хемијским средствима. За сузбијање амброзије 
на необрадивим површинама препоручује се чупање са кореном и кошење испод 
5 цм од површине земље, да би се спречило њено обнављање преко бочних из-
данака.

Борба са амброзијом јако дуго траје и врло је важно да свако допринесе својим 
учешћем и да очисти своје имање.

 Завод за јавно здравље “ТИМОК” Зајечар
 мр Милијана Вучковић, дипл. биолог 

КЛАДОВО- У плантажном винограду ПК “Кључ” у Костолу код 
Кладова, на 42 хектара завршена је берба ране сорте грожђа “ита-
лијански ризлинг”.

Зрно је доброг квалитета иако су приноси мањи од очекива-
них, јер винова лоза у дунавском приобаљу није најбоље поднела че-
сте измене топлог, сушног и ветровитог времена. Упркос томе биће 
ово година доброг вина, јер је највећа количина грожђа у сопственој 
винарији прерађена у бело вино “Душа Дунава”.

- Зрно садржи добар проценат шећера, није га оштетила пе-
пелница тако да ћемо и ове године имати квалитетно вино. Око 45 
тона овогодишњег рода прерадили смо у бело вино “Душа Дунава”, 
док су тржне вишкове откупиле винарије и произвођачи вина из 
кладовског и неготинског краја- казао је Миодраг Шћојић, руково-
дилац РЈ “Виноградарство”.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољо-

привреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“.

У винограду у Костолу код Кладова завршена берба грожђа

БИЋЕ И ОВО ГОДИНА ДОБРОГ ВИНА


