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БОР - Локалним акцио-
ним планом запошљавања оп-
штина Бор је за ову намену
предвидела 13 милиона ди-
нара, што је знатно више него
протеклих година. Ова средства
биће реализована кроз 4 про-
грама за- пошљавања,а кон-
курси су расписани за јавне
радове, стицање практичних
знања за неквалификована
лица, субвенције послодавцима
за теже запошљиве категорије
кроз но- возапошљавање и са-
мозапошљавање.

-Врло је битно да је оп-
штина Бор након годину-две
дана поново узеле једну оз-
биљну и широку сарадњу са
Националном службом запош-
љавања. Управо је ово модел
за стварање амбијента за отва-
рање нових радних места и ре-
шавања кључних проблема на
територији општине Бор-иста-
као је Александар Миликић,
председник општине Бор и до-
дао да је Уредбом Владе дефи-
нисан максимални број запос-
лених који је у борском јавном
сектору  108 више запослених.

-Добро је што ће се на

природан начин,приливом и од-
ливом тај број контролисати,
али јавни сектор нажалост не
може и не треба да прими нова
запошљавања, већ млади људи
требају да отварају неке нове
правце размишљања, а то су
свакако приватно предузет-
ништво-закључује Миликић.

Директорка НСЗ у Бору
истакла је да је овогодишњи
износ највећи износ који је оп-
штина издвојила за ову намену,
што ће бити од великог значаја

за горући проблем у општини
Бор, јер је по подацима из јула
месеца на територији борске
општине 5310 незапослених ли-
ца.

- Ове године смо Локал-
ним планом запошљавања тако
и бирали мере, јер годинама
уназада је управо највеће инте-
ресовање било за јавним радо-
вима и за самозапошљавањем,
тако да те две мере ове године
имају примат. Већ смо почели
да примамо и прве захтеве, а до

краја месеца биће организована
још једна обука за лица која се
нису до сада пријавила за само-
запосљавање, јер је то услов да
би могли да се пријаве на кон-
курс -нагласила је Соња Стан-
ковић,директорка борске фили-
јале НСЗ.

Незапослена лица су
највише заинтересована за са-
мозапошљавање, јер тиме тра-
јно решавају проблем, као и за
јавне радове.

- Имамо велики број ли-
ца на евиденцији који немају до-
вољно стажа, а имају вишак
година и да би испунили услов
за пензију мораће у наредном
периоду да дођу до одгова-
рајућег радног стажа, а знамо
да током јавних радова НСЗ
осим нето износа новчане по-
моћи, такође плаћа и порезе и
доприносе - каже Станковићка.

Рок за подношење за-
хтева за послодавце који желе
да буду извођачи јавног рада је
21.08.2017, за самозапошља-
вање до 31.08.2017., а за сти-
цање практичних знања 31.11.
2017.године.

М.М.

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 13 МИЛИОНА ДИНАРА
Расписани конкурси

КЛАДОВО-Доделом се-
рификата у Кладову је  за-
вршена основна информа-
тичка обука за нових  деветоро
лица са евиденције Испоставе
Националне службе за запош-
љавање. Едукација је трајала
90 часова, сви кандидати су ус-
пешно завршили обуку  и сада
се надају да ће  лакше стићи до
радне књижице код посло-
давца.

- Обука је корисна јер
смо стекли нова  знања која ће
нам користити у свакодневној
информатичкој комуникацији.
Колико је то важно потврђује и
податак да је током едукације
наша млада колегиница успела
да се запосли- казао је Мирко
Скрлатовић један од полазника
обуке.

Програм Националне
службе за запошљавање  део
је пројекта "Помоћ теже запош-
љивим групама " који финан-
сира Европска унија  кроз ИПА
фондове , а намењен је лицима
која су на евиденцији службе

дуже од годину дана.
- Филијала Националне

службе за запошљавање Бор
организовала је информатичку
обука  за 18  лица са евиден-
ције Испоставе Националне
службе за запошљавање у Кла-
дову. Реч је о основној  обуци
која ће унапредити њихову ин-

форматичку писменост .Полаз-
ници обуке добили су серифи-
кат који је међународно признат
- подсетила је Соња Станковић
директорка Филијале НСЗ Бор.   

М.Р.
Пројекат “Три стуба

развоја Кладова: туризам, ма-
ла привреда и пољопривреда“

суфинансира Општина Кла-
дово – „Ставови изнети у под-
ржаном медијском пројекту
нужно не изражавају ставове
органа који је доделио сред-
ства“. 

УЗ НОВА ЗНАЊА ЛАКШЕ ДО ПОСЛА
У Кладову завршена обука за незапослене

Закуп пољопривредног земљишта
у државној својини

РАСПИСАН 
ЈАВНИ 
ПОЗИВ

МАЈДАНПЕК - Општина
Мајданпек расписала је Јавни
позив за доказивање права пре-
чег закупа пољопривредног зем-
љишта у државној својини на
територији општине за наредну
годину, као и за остваривање
права коришћња без плаћања
накнаде пољопривредног зем-
љишта.                                                                                                                                                        

Рок за достављање за-
хтева и потребне документације
истиче крајем октобра, тако да
сви заинтересовани имају до-
вољно времена да се припреме
и учествују на овом јавном по-
зиву.                                           И.Ћ.
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БОР – У суботу 19.08.2017 са почетком у 08 часова
на борском аеродрому у Бору одржаће се 6. традицио-
нални аеромитинг. Манифестација је ове године прерасла
у манифестацију од општег значаја за општину Бор. За гра-
ђанство и све заинтересоване улаз је бесплатан  и исто
тако обезбеђен је паркинг на путу Бор-Метовница где је и
улаз за грађанство на првој помоћној капији. За безбедност
посетилаца биће организоване службе обезбеђења које ће
се бринути да све протекне у најбољем реду.

08.00 до 10.00 (по локалном времену) – долет и при-
хват ваздухоплова.

10.00 до 11.00 – отварање манифестације (демо скок
падобранаца) авионом cessna 172m-yu-doy. Свечано
уручење државне заставе председнику општине Бор Алек-
сандру Миликићу, интонирање химне и наступ културно
уметничког друштва из Рготине.

11.00 до 12.00 – презентација летења спортских ваз-
духоплова: лет авионом sila ull, a-111 , шлеп једрилице
blanik l-13, yu-5375 авион за шлеп пипер pa-18 yu-dbw.

12.00 до 12.30 – демостративни летови рц моделара
и изложба макета авиона и дронова као и изненађење аеро
скупа.

13.00 до13.30 – разгледање ваздухоплова и презен-
тација авио моделарства организатор аеромитинга је“ Аеро
клуб Бор“ под покровитељством општине Бор у сарадњи
са Установом спортски центар „Бор“ која је пружила пуну
техничку подршку.

Преузето са сајта Спортски центар Бор

ШЕСТИ ТРАДИЦИОНАЛНИ АЕРОМИТИНГ НА БОРСКОМ АЕРОДРОМУ

КЊАЖЕВАЦ -Председник општине Књажевац Милан Ђокић са сарад-
ницима обишао је радове на реконструкцији коловоза на државном путу Кња-
жевац – Кална, на деоници Трговиште Жуковац. Ђокић је истакао да су добри
путеви важни за бржи развој Старе планине. 

Нови путеви  стратешки су важни за даљи развој Старе планине, казао
је Ђокић: ''Са задовољством можемо да констатујемо да је ове године било
пуно активности на реконструкцији великог броја деоница путева од Књажевца
према Кални. Захваљући Путевима Србије и господину Тричковићу ове године
ће више од 11 километара на неколико деоница ка Старој планини  бити ре-
конструисано. То је важно за књажевачку општину, али и због будућег развоја
Старе планине. Гости ће најбрже моћи да дођу на Стару планину. Повезивање
Старе планине са Коридором 10, са нишким аеродромом сртратешки је важно
за даљи развој.''

До краја грађевинске сезоне у Књажевцу ће се отворити још неколико
градилишта: ''У септембру ћемо реконструисати три улице: Кеј Вељка Влахо-
вића, Радомира Ћирковића, Цветана Лазаревића, Кеј Димитрија Туцовића. Ре-
конструисали смо паркинг код Болнице, гимназијско двориште'', додаје Ђокић. 

Реконструкцију деонице дуге 2800 метара финансира Јавно предузеће
Путеви Србије, а извођач радова је предузеће Штрабаг.                                  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.”

Н О В И  П У Т  Д О  
С ТА Р Е  П Л А Н И Н Е  

Председник општине Књажевац обишао радове

КЊАЖЕВАЦ - Дуго, топло лето и екстремно високе температуре ни
ове године нису заобишли Књажевац. Тропска врелина доноси и велики број
пожара на отвореном.

Пожаре најчешће изазивају људски немар и непажња кажу у Ватро-
гасно – спасилачкој јединици у Књажевцу: ''Немарност људи је најчешћи узрок
настанка пожара. Немарност, непажња, нехат, плус високе температуре и јак
ветар најчешће доводе до пожара,'' каже Саша Тачић, командир Ватрогасно –
спасилачке јединице. 

У јулу 2016. забележено је девет, а у истом месецу ове године чак 20
пожара, истиче  Тачић. Многи од њих десили су се на сеоским гробљима.

''Прошле године у јулу смо имали девет, а ове године 20 пожара. Нису
биле захваћене велике површине. У јулу смо имали пет пожара на сеоским
гробљима у Кални. Дебелици, Ошљану. О томе причамо сваке године,'' каже
Тачић, апелујући на грађане да угасе свеће пре него оду са гробља.     

Књажевачки ватрогасци апелују на грађане да сваки и најмањи пожар
пријаве на време. Законом о заштити од пожара забрањено спаљивање оста-
така стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору, као и ло-
жење ватре у шуми.  За изазивање пожара запрећене су новчане и затворске
казне.                                                                                                                     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.”

ЉУДСКИ НЕМАР НАЈЧЕШЋИ
УЗРОК ПОЖАРА

Пожари и у Књажевцу
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БОЉЕВАЦ - Село Под-
горац са више од две хиљаде
становника, највеће је сеоско
насеље на подручју бољевачке
општине. Село има здравствену
амбуланту, уређену путну ин-
фраструктуру, поштанску испо-
ставу, уређен Дом културе и
осмогодишњу школу, коју по-
хађа око двеста педесет уче-
ника. 

Највећи проблем у овом
селу је квалитетно снабдевање
пијаћом водом, па  житељи Под-
горца са пажњом прате почетак
радова на изградњи водоводне
мреже, којом ће се проблем ду-
горочно решити. 

-У селу имамо значајан
број домаћинстава која се баве
сточарством и другим видовима
пољопривредне производње.
Из тог разлога, сигурно снабде-
вање водом нам је изузетно зна-
чајно, пошто се тренутно сна-
бдевамо са локалних изво-
ришта и бунара, који током лет-
њих месеци често пресахну,
каже Бобан Илић, мештанин
Подгорца. 

Да би овај проблем тра-
јно био решен, локална само-
управа је овог лета започела
реализацију пројекта водоснаб-
девања Подгорца, са регионал-

ног система Боговина.  
-Започели смо радове

на постављању цевовода у ду-
жини од осам стотина метара.
Свесни смо колико је значајан
овај пројекат за житеље Под-
горца, али због висине сред-
става која ваља уложити,
радићемо га и наредне године.
Очекујемо такође и подршку
државних институција, а у пре-
говорима смо и са дугим фонда-

цијама, како бисмо заокружили
финансирање читавог система,
истиче председеник општине
Бољевац, Небојша Марјановић. 

Водоводна инфраструк-
тура у селима један је од прио-
ритета и стратешко опреде-
љење општине Бољевац, у ци-
љу стварања услова за квали-
тетнији живот у руралним сред-
инама. Ове године, водовод је
завршен у селу Боговина , а це-

воводи су стигли и до најудаље-
нијих заселака. Село Луково је
овог лета, постављањем цево-
вода са система „Мировштица“,
такође добило квалитетније
снабдевање водом.              М.Г.

Пројекат „Пољопривреда,
село, млади: ко не сеје неће ни жети“
суфинансира Општина Бољевац.
"Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изража-
вају ставове органа који је доделио
средства".

ГРАДИ СЕ ВОДОВОД КА НАЈВЕЋЕМ СЕЛУ 
Водоводна инфраструктура у селима приоритет општине Бољевац 
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КЛАДОВО - Након два дана и укупно 12 сати проведених на води учес-
ници 34. Златне бућке Ђердапа на Ђердапском језеру код Текије,  на мерење су
донели 30 сомова  укупне тежине 100 килограма. С обзиром да је у првој декади
августа како организатори рекоше  риба слабо радила улов је бољи од очекиваног.
У конкуренцији 54 аласа   из Србије, Мађарске и Бугарске, титулу најбољег пара
понели су  Кладовљани Горан и Зоран Миливојевић. Вишеструки победници  ма-
нифестацији на којој се лупањем по површини воде ,прастаром дрвеном напра-
вом бућком , сомови из  Дунава, маме на удицу уловили су шест бркатих риба
укупне тежине 21,8 килограма.

- Први дан био је успешнији јер смо надмудрили четири сома укупне те-
жине 18 килограма, томе је допринело искуство и познавање терена. Овогодишња
бућка превазишла је локалне оквире јер се на Дунаву надметало седам парова
из Софије , два из Видина из Бугарске, два из Мађарске , а у једном чамцу била
је мешовита српско-мађарска посада.

Леп је осећај освојити титулу незваничног првака света у тој дисциплини,
јер је Златна бућка у Текији највећа  риболовачка манифестација не само у Србији
већ и на планетарном нивоу- казао је Горан Миливојевић.

На овогодишњој сомовијади на Дунаву  од потопљеног острва Ада Кале
до Хајдучке воденице   надметали су се аласи којима је бућкање страст. Друго
место освојили су Текијанци Живојин и Михајло Болботиновић , док је треће место
припало Миодрагу и Жељку Ивићу из Текије, у чијем чамцу је био и сом капита-
лац.

- Риба је тешка 11,5 килограмаи дугачка 106 центиметара и уз мало више
напора завршила је у нашем чамцу. Користили смо стандардни мамац, бућкањем
по води изнервирали смо сома који није одолео изазову и закачио се на удицу-
објашњава  Миодраг Ивић  алас из Текије.

Иако је традиционални фестивал рибе у насељу смештеном на обалама
Ђердапског језера окупио врхунске мајсторе  бућкања, са воде се без улова  вра-

тило11 посада.Такмичарски део традиционалне манифестације завршен је кува-
њем рибље чорбе уз учешће 30 мајстора котлића из свих крајева Србије. Покро-
витељ котлића била је компанија "Текијанка".                                                 М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и по-
љопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном
медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио сред-
ства“. 

Добар улов на 34. Златној бућки Ђердапа

НА МЕРЕЊУ 100 КИЛОГРАМА СОМОВИНЕ

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

019/ 450 444
office@gamzigradskabanja.org.rs
www.gamzigradskabanja.org.rs
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Више од 60 одсто младих не зарађује, али упркос
томе до радне књижице већина не би преко партије, пока-
зује истраживање Kровне организације младих Србије.
Они који имају посао најчешће нису плаћени више од
30.000 динара месечно. Тек шест од 100 младих зарађује
више од 50.000 динара. Међу младима 11 одсто су учла-
њени у неку странку, пет одсто су били у странци па су је
напустили, три одсто планира да се учлани, а 72 одсто
има веома негативан став према партијама.

Према доступним медијским написима, у Борском
округу је само у општинама Неготин и Бор обележен ме-
ђународни дан младих,12. август. Kанцеларија за младе
општине Неготин и Дом културе „Стеван Мокрањац“ су
тим поводом организовали рок концерт, а у Бору је одр-
жана трибина  ''Стање и перспектива младих у Бору'', чији
је циљ размена искустава волонтера из земље и ино-
странства. Трибина је окупила шест организација које
раде са младима и за младе људе, а њих је поздравио
председник Орштине Бор Александар Миликић, који је ис-
такао да млади представљају будућност и сви заједно се
морају инфилтрирати у систем друштва. 
-Мислим да су млади заборављени у једном делу, да буду
питани, дају мишљење и доносе одлуке. То би требало ра-
дити кроз институционални оквир, а препустити невлади-
ном сектору који се бави младима да то ради на креативан
начин-истакао је Миликић. 

Како је на трибини речено, први пут од ове године
цела наредна недеља биће посвећена младима. Биће ор-
ганизоване журке, ликовне радионице, вече филмова,
друштвених игара и остала дружења младих.

Да положај младих у Србији, а самим тим и у Бор-
ском округу, није ''ружичаст'' показала је анкета Kровне ор-
ганизације младих Србије, поводом Дана младих.

''Више од 60 одсто младих не зарађује, али упркос
томе до радне књижице већина не би преко партије, пока-
зује истраживање Kровне организације младих Србије.
Они који имају посао најчешће нису плаћени више од
30.000 динара месечно. Тек шест од 100 младих зарађује
више од 50.000 динара.''

''Због посла би спаковали кофере, а као нову ад-
ресу углавном помињу земље западне Европе. Мада, 19

одсто младих никада није изашло из Србије.''
''Млади у Србији као свој највећи проблем виде не-

запосленост, а тек свака пета млада особа се запосли на
послу за који се школовала, показало је истраживање које
је представила Kровна организација младих Србије.''

''Међу њима 60 одсто не зарађује и живи у породич-
ном стану, 21 одсто живи у изнајмљеном, 10 одсто има
свој стан, док је 90 одсто неудато, односно неожењено.''

''Према званичној статистици, међу незапосленима
у Србији је 146.000 младих, четвртина од укупног броја.''

''Већина од 60 одсто младих је веома заинтересо-
вана за политику, али троје од четворо се изјашњава да
немају особу у политичком животу Србије којој верују, док
нешто више поверења имаују у институције, највише у
војску.''

''Међу младима 11 одсто су учлањени у неку
странку, пет одсто су били у странци па су је напустили,
три одсто планира да се учлани, а 72 одсто има веома не-
гативан став према партијама.Да је Србији потребан јак
вођа мисли 39 одсто младих.''

Према резултатима истраживања, ''60 одсто омла-
дине себе сматра еврореалистима, само 25 одсто верује
да би се уласком у ЕУ у Србији живело боље, а већина
оцењује да се Унија расопада.Међутим, на питање да ли
подржавате чланство у ЕУ, 42 је договорило са "да".''

''Застрашујући податак да је само осам одсто задо-
вољно образовним програмом, а највише их је рекло да
немају подстицај да уче, пошто се знање у Србији не вред-
нује. Чак 70 одсто омладине жели да се одсели из места
у коме живи, највише њих у Западну Европу.''

''Kада је реч о коришћењу напредних технологија,
показало се да 98,1 одсто младих сваког дана користи ин-
тернет.''

''Помоћница министра омладине и спорта Снежана
Kлашња рекла је да је представљено истраживање зна-
чајно да би се предузели потези да се положај омладине
побољша и указала да је приоритет Владе Србије сма-
њење незапослености међу младима.''

Извор: Дневни лист ''Данас'', сајт Општине Не-
готин и РТВ ''Бор''

Пројектни тим недељника „Тимочке”
Пројекат Наша младост- тудја радост (Борски округ)суфинан-

сиран је из будзета Републике Србије – Министарства културе и ин-
формисања – Ставови изнети у подрзаном медијском пројекту нузно
не изразавају ставове органа који је доделио средства.

У СРБИЈИ ОБЕЛЕЖЕН 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Борски округ:''Наша младост- туђа радост''(6)
ДРУШТВО
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КЊАЖЕВАЦ - Регионална агенција за развој источне
Србије представила је лого будућег регионалног бренда ''Bal-
canica superior''. За званични лого бренда, Комисија је изабрала
рад словеначког дизајн студија „Felicijan Sedmak“ из Љубљане. 

У периоду од 22. маја до 22. јуна ове године, РАРИС је
спровео конкурс за избор логоа регионалног бренда источне
Србије и снажну медијску кампању за промоцију конкурса. Кам-
пању је само преко Фејсбука отпратило више од 100.000 људи,
а на конкурсу је учествовало 134 дизајнера из четири државе –
Србије, Румуније, Босне и Херцеговине и Словеније.

Дизајн логоа се базира на древним мотивима и нацио-
налним шарама. Манипулација шаром изворно инспирисаном
древним словенским и влашким везовима, омогуcи́ла је импле-
ментацију иницијала Balcanica Superior "B" и "S" у форму у циљу
појачања идентитета. Текстуални део логоа Balcanica Superior
заснован је на класичним римским словима. Ово савршено од-
говара латинском корену назива и повезаности источне Србије
са римском историјом, саопштио је РАРИС.

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

привреди : 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 Р Е Д СТА В Љ Е Н  Л О ГО  Б Р Е Н Д А  
' ' B A L C A N I C A S U P E R I O R ' '

РАРИС изабрао рад словеначког дизајн 
студија „Felicijan Sedmak“

П Р Е Д Л А Г А Њ Е  К А Н Д И Д А Т А  З А
С Е П Т Е М Б А Р С К А  П Р И З Н А Њ А

Све ближи 12.септембар, Дан општине

МАЈДАНПЕК - Удружење „MajdanArt“ у сарадњи са Mizyal Gallery Mu-
seum из Gaziantepa у Турској објавило је Наградни конкурс за младе из општине
Мајданпек од три до 19 година уа учешће на 30. Интернационалном конкурсу
из области визуелних уметности у Gaziantepu, у Турској 2018.године.

У правилима конкурса који је отворен до 8.септембра се наводи да је
тема слободна, односно да се избор препушта учесницима, док су технике тем-
пера, оловка, пастел, акварел, уље, фломастер, туш, а величина рада 25x35
центиметара. Циљ конкурса је да учини видљивим допринос младих да умет-
ничким  делима стварају и утичу на срећније детињство, мир у свом граду,
држави, свету и да истовремено креативношћу јачају мултикултуралне вред-
ности. Селекциона комисија ће изабрати 15 радова које ће послати на Фести-
вал у Турској, а стручни жири „MajdanArta“ новчаним наградама  уз које ће ићи
штампане и поклон „MajdanArta“, наградити три најуспелија рада. Награде ће
бити уручене добитницима 9.септембра у Мајданпеку, на отварању VIII Међу-
народне изложбе „Уметност у минијатури“ у Галерији хотела „Golden inn“ у
11.часова

И.Ћ.

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА МЛАДЕ 
ОД ТРИ ДО 19 ГОДИНА

Сарадња Удружења MajdanArt са Mizyal Gallery Museum 
из Gaziantepa у Турској

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је у понедељак, 14.августа
базен Спортско рекрационог центра „6.август“ отворио врата за
прве купаче. Тако је коначно почела ова сезона рада Градског
базена против које је у старту било одређених објективних и не-
премостивих тешкоћа.

Због реконструкције зграде средњих школа која је тек пре
пар дана примопредајним радовима завршена, а у којој се на-
лази котларница из које се загрева базен Спортско рекреационог
центра „6.август“ , Градски базен у Мајданпеку прорадио је тек
половином августа.                                                                    И.Ћ.

ПРОРАДИО ГРАДСКИ БАЗЕН
Завршена реконструкција зграде

МАЈДАНПЕК - И ове године 12.септембар, Дан општине
Мајданпек биће повод за доделу традиционалних септембарских
награда, похвала и јавних признања. Тим поводом Комисија за
кадровска питања, одликовања и друга јавна признања СО по-
звала је сва правна и физичка лица, колективе и појединце да
најкасније до 6.септембра у писменој форми и са образложењем,
доставе своје предлоге за доделу септембарских признања, а за
постигнуте резултате у раду и за активности које заслужују јавно
истицање и опште признање.

И.Ћ.
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Дијабетес  или шећерна болест се јавља када ћелије панкреаса не луче
довољно инсулина, хормона који регулише ниво шећера у крви, или када органи-
зам не може да користи инсулин, што доводи до повећања шећера у крви. Један
од основних принципа у лечењу оболелих од дијабетеса је примена адекватне
исхране.

Храну припремати што краћом термичком обрадом, изузев где је не-
опходно, како би се што више сачували витамини. Подгревање и дуго кување на
ниским температурама треба избегавати. Храну узимати свеже припремљену,
боље кувану него пржену.

Дијабетичари треба да једу чешће. Број оброка је обицно 5 и по потреби
имају 6. оброк пре спавања. Оброци су правилно распоређени и најбоље је да су
увек у исто време. Основни принцип код исхране дијабетичара јесте тај да не
смеју да буду гладни али не смеју ни да се преједају. 

Основу исхране чине намирнице биљног порекла, нарочито интегралне
житарице, махунарке, поврће. Ако једете месо треба бирати посне врсте меса:
пилетину, ћуретину, телетину. Месо барити или барити са мало уља. Са меса

уклонити кожицу и масноћу. Месо се може повремено пећи и на роштиљу. Риба
се саветује бар 2 пута недељно, најбољи су ослић и скуша јер имају мало мас-
ноћа. Треба избегавати месне прерађевине, кобасице, нареске, саламе, паштете,
изнутрице. Јаја се могу јести 1-2 недељно. Када једете млеко и млечне производе
саветују се производи од обраног млека. Супе и чорбе су веома значајне у ис-
храни, кувају се од разних врста поврћа. Дијабетичари треба да једу ражени и
црни хлеб, као и пецива од интегралног брашна, због богатог садржаја дијететских
влакана која спречавају нагли скок и пад шећера после оброка, а да избегавају
бели хлеб и бело брашно. Дијететска влакна бубре стварајући заштитну мрежу
која смањује упијање масти, беланчевина и шећера из црева, нема великих ско-
кова шећера после оброка и на тај начин значајно помажу у регулацији шећерне
болести. Узимати по једно парче хлеба (50 гр) уз сваки оброк. Уз оброк који садржи
кромпир, пиринач или млади грашак не препоручује се узимање хлеба. Унос соли
мора да буде контролисан.

Дијабетичари могу да пију лимунаду, парадајз сок, сок од поморанџе  или
грејпфрута. Дозвољени су и кафа, чај или какао, у умереним количинама, без до-
датка шећера или уз вештачке залађиваче. Алкохол треба избегавати. Мед смеју
узимати само ако је шећерна болест добро регулисана.  Исхрана дијабетичара
не дозвољава концентроване беле шећере, слаткише, виштачке сокове. Потребу
за шећером надоместити преко воћних оброка, али са воћем треба бити опре-
зан.

Уз правилно осмишљен јеловник, изузетно је важно бити физички акти-
ван и то сваки дан.                                    Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар 

Центар за контролу и превенцију болести

Д И Ј А Б Е Т Е С  И  П Р А В И Л Н А  И С Х Р А Н А
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ”ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

КЊАЖЕВАЦ - Предраг Ђорђевић из оркестра ''Тимочки весељаци'' про-
глашен је најбољим младим трубачем на такмичењу омладинских оркестара у
Гучи. 

На такмичењу, које је одржано у четвртак, 10. августа, наступило је два-
десет оркестара. Најбоље награђује дневни лист ''Блиц'', који је Предрага даровао
трубом.

''Освајали смо и до сада награде, али ова ми је посебно значајна. Након
толико рада и труда и златна труба дошла је у наше руке. Хтео бих да кажем да
је ово заслуга читавог оркестра и подстрек да наставимо у истом правцу'', казао
је млади књажевачки трубач за ''Блиц''.

Титулу најбољег младог оркестра у Гучи понео је оркестар Мирослава
Ђунисијевића из Ариља.                                                                                        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.”

ПРЕДРАГ НАЈБОЉИ 
МЛАДИ  ТРУБАЧ У ГУЧИ

Златна труба за Књажевац


