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ПОРЕЗ ИСТИ КАО И ДО САДА
Одржана десета седница Скупштине општине

НАДМЕЋУ СЕ 
ЧЕТИРИ ЛИСТЕ

О СТИПЕНДИЈАМА И 
ПЛАНОВИМА УПИСА

На локалним изборима 16. децембра у општини Кладово

Одржана седница Општинског већа

НЕГОТИН - Порез на имовину за наступајућу календарску годину 
одлуком одборника владајуће већине остаје на нивоу овогодишње оба-
везе. Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање по-
реза на имовину за 2019. остала је иста као и током 2017. и 2018. године и 
код станова је утврђена на 25.016 динара за трећу и четврту зону, однос-
но 67.974 за прву. Просечна цена код кућа износи од 15.000 у четвртој до 
34.000 динара у екстра зони, грађевинског земљишта од 80 до 200, пољо-
привредног од 27 до 60 динара, а шумског од 20 до 30 динара.

Стопа пореза је 0,40 одсто на права на непокретности пореског об-
везника који води пословне књиге, односно 0,30 одсто за оне који не воде 
пословне књиге, док је стопа амортизације за утврђивање пореза на имо-
вину 0,80 одсто годишње, применом пропорционалне методе, а највише 
40 одсто.

-Пореска политика општине Неготин је да се прошири база и круг 
пореских обвезника, а не да се повећа просечна цена квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину, те је обзиром на напла-
тивост пореза на имовину у току 2018. године оправдано да износ пореза 
остане на нивоу из 2018. године- навела је за скупштинском говорницом 
Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења за буџет, финансије и локал-
ну пореску администрацију.

КЛАДОВО - На ванредним локалним изборима 16. децембра у Кла-
дову за 28 места у локалној Скупштини надметаће се четири изборне листе: 
“Александар Вучић – зато што волимо Кладово” , затим “Ивица Дачић СПС- 
Јединствена Србија Драган Марковић Палма” и “Милан Кркобабић, Партија 
уједињених пензионера Србије – И Кладово је Србија” са по 28 кандидата 
за одборнике и листа “др Војислав Шешељ- СРС” са именима 10 кандидата.

На изборној листи СНС први је Саша Николић, повереник Општин-
ске организације СНС у Кладову и члан Привременог органа општине Кла-
дово, на листи СПС-ЈС први је Радован Арежина члан председништва СПС-а 
и први човек Кладовских социјалиста, на листи ПУПС-а је дипломирани ин-
жењер Синиша Стаменковић, председник Општинске организације ПУПС 
Кладово, док листу радикала предводи професорка Бранислава Тасић. 
Иако је било најављено до предвиђеног рока 30. новембра у поноћ листу 
није предала Влашка странка Мост. У општини Кладово право гласа имаће 
22.363 лица колико их је уписано у бирачки списак.То је за 565 бирача мање 
него на априлски изборима 2016. године када је у тој подунавској општи-
ни право гласа имало 22. 928 грађана. Пунолетни мештани општине Кла-
дово гласаће не 31 бирачком месту, девет је у граду 23 у насељеним месе-
тима, а сви бирачи требало би да добију обавештење са адресом бирачког 
места на којем ће моћи да гласају. Посебно је важно да се провере лична 
докумената, лична карта, пасош и возачка дозвола са уписаним ЈМБГ, с об-
зиром на то да ће гласање бити могуће само под условом да бирач доне-
се један од наведених личних докумената којем није истекао рок важења. 
Грађани који су из здравствених разлога спречени да дођу на бирачко ме-
сто,особе са инвалидитетом и немоћна и стара лица могу да гласају уколи-
ко до 11 сати на дан избора о томе обавесте бирачки одбор.

Бирачка места биће отворена од 7 до 20 сати.
 М.Р.

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је у среду по хитном поступку заседа-
ло Општинско веће и утврдило текст конкурса за доделу ученичких и сту-
дентских стипендија за школску 2018/2019.годину. 

Како је раније утврђено биће додељене 34 стипендије, по једна за 
изузетно надарене ученике и студенте, по 15 за одличне и још по једну сти-
пендију за ученика и студента из осетљивих друштвених група. Пријаве на 
конкурс се подносе у року од 15 дана, до 20. децембра.

На овој седници чланови Општинског већа размотрили су планове 
уписа ученика у мајданпечке средње школе за школску 2019./2020.годину 
и дали сагласност да Гимназија „Миле Арсенијевић Бандера“, уместо два 
одељења општег смера са укупно 60, упише једно одељење са 30 ученика. 
Планом уписа ученика Техничке школе предвиђено је једно одељење ма-
шинских техничара моторних возила са 30 ученика, затим једно одељење 
оператера машинске обраде за 30 ученика чије ће се трогодишње школо-
вање по програму дуалног образовања, једно одељење електротехничара 
информационих технологија са 30 ученика, док би у одељењу у Доњем Ми-
лановцу 30 ученика могло да се дуално образује за туристичко-хотелијер-
ског техничара. Чланови Већа дали су сагласност на такав план и предло-
жили да се допуни и једним одељењем економских техничара у Мајданпеку 
са 30 ученика.

Општинско веће у Мајданпеку је на овој седници дало начелну са-
гласност да се размотри могућност организовања пригодних зимских са-
држаја и рада клизалишта у граду посебно за време празника и зимског 
распуста. Више детаља са тим у вези требало би да се дефинише на наред-
ној седници Општиннског већа. И.Ћ.

Већином гласова одборници су усвојили у одлуку о условима, др-
жања, поступања и заштите домаћих животиња на територији општине 
Неготин, измене и допуне одлука о линијском превозу и о сакупљању и 
привременом складиштењу грађевинског отпада, као и одлуку о димни-
чарским услугама.

-Одлуку о димничарским услугама нисмо имали до сада и њоме су 
прописане надлежности, структура, прописана је и казнена политика, а 
све у циљу спречавања избијања пожара на територији општине Неготин 
у оним објектима које имају димњаке- рекао је медијима мр Милан Уруко-
вић, председник Скупштине општине Неготин.

На почетку седнице, којој су присуствовала 40 од укупно 45 одборни-
ка, потврђен је одборнички мандат Топлици Ђорђевићу из Речке, одборни-
ку са листе “Демократска странка – примаријус доктор Миомир Петковић 
Мома”. Нови одборник, који је на том месту заменио др Јасмину Јеленко-
вић, која је на претходној седници дала оставку на мандат из личних раз-
лога, положио је и свечану заклетву. С.М.Ј.
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Предстоји расписивање јавне набавке за опремање вртића

Унапређење капацитета воћарства и повртарства

Пројекат реализован у оквиру гранта Европске уније Субвенционисање пољопривредне производње

БОЉЕВАЦ - Један од значајних инфраструктурних пројеката који је у Бољев-
цу реализован ове године је уређење ромског насеља у коме живи око 260 при-
падника ове заједнице. 

 Пројекат је реализован у оквиру гранта Европске уније, намењеног поди-
зању квалитета живота ове популације у Србији, а Бољевац је једна од 13 општина 
која је искористила средства из овог фонда за реконструкцију улица и изградњу во-
доводне и канализационе мреже у ромском насељу Гај. Укупна вредност пројекта 
је 171 хиљада евра, од чега је 84 посто обезбеђено из европских фондова, а прео-
сталих 16 процената је обезбедила локална самоуправа. 

- Уређење насеља смо започели пре неколико година и за то време смо 
успели да значајно решимо проблем инфраструктуре у делу града, у коме претеж-
но живе представници ромске заједнице, али и други грађани. Реализациом овог 
пројекта смо заокружили уређење једног од најстаријих насеља у Бољевцу и ство-
рили квалитетније услове живота свих грађана који овде живе - истакао је Небој-
ша Марјановић, председник општине Бољевац, на завршној конференцији пово-
дом завршетка пројекта. 

Подршку у реализацији пројекта „Развој физичке инфраструктуре и рекон-
струкције улица у ромском насељу“, пружило је Министарство финансија и Мини-
старство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре. 

- Захваљујући напорима локалне самоуправе и тима који је радио на реали-
зацији, Бољевац је прва од 13 општина у Србији, која је потпуно завршила проце-
дурално веома захтеван пројекат, што подразумева поштовање свих прописаних 
критеријума Европске уније - рекао је Зоран Лакићевић, државни секретар МГСИ, 
који је обишао ромско насеље у Бољевцу. Он је такође истакао и спремност ресор-
ног министарства да подржи друге пројекте у Бољевцу, који су процедурално пот-
пуно спремни за реализацију. 

Иначе, пројекат уређења ромског насеља је реализован у сарадњи са Удру-
жењем „Ром“ у Бољевцу, које активно учествује у спровођењу инклузивних програ-
ма. M.G.

КЊАЖЕВАЦ - Агенција за развој општине Књажевац расписала је конкурс за 
доделу позајмица за унапређење капацитета за воћарску и повртарску производњу. 

Средства одобрена као позајмице могу се користити за набавку нове опреме 
или половне опреме од овлашћених продаваца, куповину земљишта, објеката, по-
дизање вишегодишњих засада, пластеника, стакленика. Пољопривредници се могу 
пријавити за доделу позајмице у максималном износу до 600.000,00 динара. Позај-
мице се одобравају без камате на период од пет година, а отплата ће се вршити кроз 
пет годишњих рата у новцу или кроз предају производа уговореном откупљивачу.

Конкурс је отворен до 10. децембра. Са текстом конкурса заинтересовани 
се могу упознати у Агенцији за развој, или на њеном сајту: www.арк.рс, где се и до-
ставља документација.

Ближе информације могу се добити на телефон: 731 – 256.
 Љ.П.

СОКОБАЊА - Локална самоуправа ове године је за субвенционисање пољо-
привредне производње издвојила  12.200.000 динара што је за 200.000 више него 
прошле, а знатно више него ранијих година када се за развој ове битне привредне 
гране у тој општини издвајало свега 5.000.000 динара.

Потписани су уговори са 14 пољопривредних произвођача са територије 
општине Сокобања за субевеницонисање у овчарству, свињарству, говедарству 
као и за субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредних кредита. 

- Потписивањем уговора ми смо сва средства из буџета намењена за суб-
венције у пољопривреди утрошили скоро сто посто. Седам пољопривредних 
произвођача је данас добило субвенције у области говедарстава, два у области 
свињарства, један уговор у области овчарства док је четворо пољопривредних 
произвођача потписало уговор за субвенционисање трошкова пољопривредних 
кредита - каже Исидор Крстић председник општине Сокобања. 

Раде Марковић из села Трговиште је добио субвенцију за куповину женске 
телади у износу од 50 000 динара. Према његовим речима, ово је веома значајна 
помоћ која га је мотивисала да куповином два телета повећа број грла. 

Како сазнајемо, у наредној години ће се наставити са подстицајима у пољо-
привреди кроз повећање субвенција а и спровођењем пројеката кроз две ново-
формиране земљорадничке задруге. Заначајна помоћ пољопривредницима који се 
баве говедарством, у наредној години, биће бесплатно осемењавање које је општи-
на обезбедила преко Земљорадничке задруге „Агро Ртањ“.  М.Б.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић обишао је 
адаптирани простор за обданиште у насељу Нови градски центар и наја-
вио да наредних дана у сарадњи са Предшколском установом “Бамби” пред-
стоји расписивање јавне набавке за опремање како би се објекат припре-
мио за пријем деце. 

- Ово је пре свега велики пројекат за град Бор и захваљујемо се Ми-
нистарству државне управе и локалне самоуправе које је делом финан-
сирало реконструкцију простора. Имали смо неколико изазова на овом 
пројекту, почев од пројектовања, где су се јавили неки недостаци, међу-
тим, то смо све компензовали чврстим радом Градске управе и Града Бора. 
Сада чекамо сагласност о повећању максималног броја запослених од стра-
не Владе Републике Србије и министарстава, тако да би то требало да се у 
наредном периоду и реализује. Ми смо поднели захтев за 26 радника, оче-
кујемо одговор министарства за које потребе и које профиле ће нам бити 
одобрено – казао је Миликић.

 Фото : facebook
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ПРИОРИТЕТ ОТВАРАЊЕ НОВИХ 
ПОДЗЕМНИХ ОДАЈА

Градоначелник Бора Александар Миликић са спелеолозима завирио у унутрашњост Лазареве пећине

БОР - Градоначелник града 
Бора Александар Миликић са чла-
новима клуба екстремних спорто-
ва „Rock and ice“ завирио је у уну-
трашњост Лазареве пећине код 
борског села Злот. У фул опреми, 
попут врсних спелеолога, обишао је 
недоступне пределе, а лепота коју је 
затекао дубоко под земљом потпу-
но га је оставила без даха.

-Оно што сам имао прили-
ке да видим је заиста фасцинантно. 
Пећина је јединствена по пећин-
ским украсима сталактитима и ста-
лагмитима. Видећемо да покренемо 
разговоре са надлежнима из ЈП “Ср-
бија шуме” који управљају пећинама 
да понуде праву стратегију како би 
се цео комплекс Лазареве пећине 
ставио у функцију и учинио доступ-
ним за посетиоце. Одвојићемо сред-
ства која су неопходна за уређење 
пећине, имамо врсне спелеологе и 
видећемо да се покрене овај про-
цес– казао је Миликић.

Он је нагласио да ће му при-
оритет у правцу развоја туризма бити управо стављање у функцију и пре-
осталих делова ове шпиље.

-Уредили смо околину, очистили језеро, ставили у фукцију рибњак 
који годинама није радио, такође и мотел на Злотским пећинама поново 
ради после више од две деценије. Уколико би и нове ходнике у пећини 
учинили доступним за туристе верујем да би то изазвало прави туристич-
ки бум – додаје Миликић.

Звонко Трифуновић, алпиниста и спелелолог, председник клуба 
“Rock and ice” потврђује да је за уређење пећине неопходна сагласност За-
вода за заштиту споменика и ЈП “Србија шума”.

-До сада су спелеолози истражили укупно 15 километра подзем-
них одаја и ходника. Самим тим Лазарева пећина је уврштена на светској 
ранг листи и тренутно је по ду-
жини подземних ходника на 301. 
месту у свету. Градоначелник 
кога смо водили у пећину након 
добијања сагласности “Србија 
шуме”, је имао прилике да зави-
ри у нови део који је дугачак око 
четири километра. Он је иначе 
први човек који је обишао недо-
ступне делове а да директно није 
повезан са спелеологијом – каже 
Трифуновић.

Он наглашава да би од ве-
ликог значаја било добијање са-
гласности за уређење авантури-
стичког дела стазе.

- Када то кажем мислим на 
уређење стазе до Црвеног кри-
стала дужине око пет километра 
која би туристима, превасходно 
млађим особама, са још неколи-
ко дворана била доступна за разгледање. Драперије и украси су гранди-
озни, а посебно је фасцинантна црвена соба где зидови светлуцају и имате 
осећај да сте окружени кристалима – каже Трифуновић.

Лазарева пећина се убраја у најбогатије и једно од најзначајнијих 
археолошких налазишта, а према спелеолошким истраживањима и најду-
жа је у Србији. 

 Д.К. 
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ОБЕЛЕЖЕНО 40 ГОДИНА 
УСПЕШНОГ РАДА

„НАЈЛУЂА НОЋ“ У БОРУ УЗ КЕРБЕР

Специјална болница „Гамзиград“ прославила славу

За Српску Нову годину концерт Мирослава Илића

ЗАЈЕЧАР - Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ обележила је 
славу Ваведење Пресвете Богородице и прославила свој јубилеј, 40 година рада и 
постојања установе. У присуству бројних званица, тачно у подне, пресечен је слав-
ски колач, а поздрављајући присутне, како то обичај налаже, директор Специјалне 
болнице, доктор Раде Костић, је подсетио на важност постојања установе, као и на 
дан када је сама установа почела са радом.

- На данашњи дан 1978. године, први пацијент је ушао у ову установу и запо-
чео са својим лечењем. Од тога дана, када се обележава и велики српски православ-
ни празник, Ваведење Пресвете Богородице, до сада, наши резултати су видљиви. 
Све ово што се дешава је дато од Бога, и ова вода, која је својим лековитим и чудо-
творним дејством, наш приоритет успеха. На тај дан, проглашена је и наша слава и 
освештен цео стационар, све просторије. Ја, који сам на челу ове установе, поно-
сан сам на рад установе, на запослене и драго ми је да сам на челу таквог тима, јер 
често се каже да су све војске исте, а да битке зависе од генерала. Захваљујем се за-
посленима, без њих све ово не би било могуће - рекао је Костић. 

Оно што је приоритет Специјалне болнице за рехабилитацију у Гамзиград-
ској бањи је изградња купалишта, које ће свечано бити отворено средином наредне 
године, у сарадњи са локалном самоуправом града Зајечара и Министарством трго-
вине, туризма и телекомуникација. Базен, површине 220 квадрата, имаће две стазе 
од 25 метара и представљаће једно савремено купалиште чиме ће се и Гамзиград-
ска бања, али и град на Тимоку, поносити. Према речима надлежних, отворено ку-
палиште је један огроман пројекат, на чију реализацију се чека више од једне деце-
није, и то је оно што ће сигурно обележети јубилеј те установе, и дати један печат 

на значај њеног постојања и рада. 
- Честитам од срца славу и овај велики јубилеј, 40 година рада установе, са 

жељом да још дуго година прослављате у здрављу, напретку и весељу. Честитам и 
директору болнице, доктору Костићу на овако изузетним резултататима које је по-
стигао. Нарочито се радујем том отвореном базену, са природно-лековитом водом 
високе температуре, где ће сви заинтереосвани моћи да се купају и у зимском пе-
риоду, тако да ће то бити јединствен садржај, и туристички, и медицински, који ће 
значити много за источну Србију, за град Зајечар и за саме пацијенте, госте, било да 
су овде да се лече или одмарају. Доктор Костић је спомињао да треба да се повежу 
ти туристички производи са здравственим и то је сјајна идеја - истакла је Ната Ћи-
рић из Министарства трговине, туризма и телекомуникације и додала:

 -Видела сам јуче у Зајечару да овде имате сјајан ски центар, тако да повези-
вање ски центра и бање, али и Феликс Ромулијане, представља један занимљив па-
кет здравствено-туристичке понуде, а здравствени туризам је последњих десетак 
година веома атрактиван и бележи стопе раста од 19 до 25%. Наше бање у Србији, 
према резултатима Завода за статистику, бележе велики број долазака туриста и 
броја ноћења, и преко 30%. Верујем да ће у бањски туризам бити још доста уложено.

Јубилеј су својим наступом употпунили чланови Градског фолклора.
 Прва Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ изграђена је покрај 

термо-минералних извора, чија темепратура износи и до изузетно топлих 43°Ц, а 
који припадају земноалкалним – хипертермама, односно акротермама. Дубина са 
које ови топли извори извиру износи чак 300 метара.

БОР - Боране ће у најлуђој ноћи забављати познати нишки рок бенд „Кер-
бер“. Средства за новогодишњи концерт обезбеђена су из буџета града Бора. Кон-
церт „Кербера“ биће одржан у амфитеатру Дома културе у центру града са почет-
ком у 22 сата и трајаће до поноћи када ће бити организован ватромет. Посетиоци 
ће имати прилике да уживају уз старе добре хитове овог рок бенда попут „На рас-
кршћу“, „Боље да сам друге љубио“ „Ратне игре“ и многе друге песме. За прославу 

Српске нове године 13. јануара у хали Спортског центра Боране ће забављати ле-
гендарни певач народне музике Мирослав Илић.

-У организацији Установе Центар за културу а под покровитељством града 
Бора и ове године организујемо дочек Нове 2019. године. У реализацији ове мани-
фестације учешће су узеле и сва јавна и јавно комунална предузећа. Што се тиче 
дочека Српске Нове 2019. године, под покровитељством града Бора и спонзор-
ством извођача концерта компаније „Ракита“ биће приређен концерт Мирослава 
Илића са почетком у 22 сата у пратњи оркестра Мише Мијатовића. Суорганизатор 
тог концерта је Спортски центар – казао је Данијел Чорболоковић, директор уста-
нове Центар за културу Бор.

Организатори се надају доброј посећености новогодишњих концерата.
- Водили смо рачуна кад смо бирали извођаче за све циљне групе и верујемо 

да ће оправдано бити све ово што радимо, и очекујемо велики број наших суграђа-
на на концертима и 31. децембра 2018. и 13. јануара 2019. године. Сигуран сам да 
ће Бор ових дана бити центар источне Србије када је у питању забава и дружење. 
Завршили смо јавну набавку и креће кићење града. Ове године смо издвојили 800 
хиљада динара за куповину додатних украса – казао је Александар Миликић, гра-
доначелник града Бора.

Милена Станојковић, члан Градског већа за културу и информисање нагла-
сила је да град Бор сваке године настоји да својим суграђанима изађе у сусрет и ор-
ганизује новогодишњи програм поводом предстојећих празника.

-Радује нас што је у најави лепо време за 31. децембар и надамо се да ће сви 
Борани и гости и туристи из околних места уживати у новогодишњем концерту гру-
пе Кербер и трудили смо се да ове године буду обухваћене све циљне групе, тако 
да ће и млади и старији имати прилике да уживају уз рок а и народну музику – ка-
зала је Станојковићева. 

Како је речено на конференцији за новинаре за новогодишњи концерт гру-
пе „Кербер“ издвојено је 1,6 милиона динара са пдв-ом, док је ватромет плаћен 650 
хиљада динара са пдв-ом.  Д.К.



БРОЈ 3206

ПОТЕЗ ЗА УГЛЕД 
И ПРИМЕР ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА 

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Професори опет професорски

Обележен Међународни дан особа са инвалидитетом

ДОГАЂАЈИ
Саопштење за јавност

КОМПАНИЈАМА ПРЕСТИЖНИ СТАТУС 
„СЕРТИФИКОВАНИ ПАРТНЕР”

ЗАЈЕЧАР - На свечаности одржаној у Позоришту „Зоран Радмило-
вић“, под називом „Балцаница Супериор Гала“, РАРИС – Регионална аген-
ција за развој источне Србије, представила је првих десет компанија које 
су испуниле све критеријуме бренда „Balcanica Superior“ и добиле прести-
жан статус “Сертификовани партнер”.

Регионални бренд Источне Србије “Balcanica Superior” је жиг гаран-
ције који:

•	 Гарантује купцима да се ради о одређеном степену квалитета 
брендираног производа или услуге, као и да су они пореклом из 
источне Србије;

•	 Корисницима бренда унапређује репутацију, видљивост и 
кредибилитет на тржишту.
Жиг гаранције „Balcanica Superior“ је регистрован код Завода за ин-

телектуалну својину у складу са Ничанском класификацијом (Међународ-
на класификације роба и услуга за регистрацију жигова).

Сертификовани партнери бренда „Balcanica Superior“ су: Тимомед - 
Књажевац, Винарија РАЈ - Неготин, Адонис – Сокобања, Винарија Матаљ – 
Неготин, Хотел Албо - Бор, Ресторан ЖУПАН – Сокобања, МДС – Књажевац, 
Етно село “Гостољубље” Сиколе – Неготин, СЦС Плус - Књажевац и Фрути-
мо, село Петруша - Књажевац.

Свечаности је присуствовало стотинак представника бизнис секто-
ра, међународних организација, министарстава, локалне самоуправе, ту-
ристичке заједнице и цивилног сектора, а током свечане церемоније, која 

МАЈДАНПЕК - Техничка школа у Мајданпеку је захваљујући профе-
сорима који се већ четврти пут заредом одричу хонорара за испите за ван-
редне ученике да би купили наставна учила, опрему и материјале које ко-
ристе у настави, поново у средишту пажње јавности у граду под Старицом. 
Добро, о њима се поново прича због потеза којим су задатак поставили не 
ученицима већ другима, који би на тај начин могли да олакшају и унапре-
де свој рад.

Није заборављено да су управо тако још пре пар година куповином 
девет рачунара опремили кабинет за одељење економске струке, а онда 
су на ред дошли алати и опрема за машинску радионицу у којој се одвија 
практична настава, што је олакшало рад и професорима и ученицима. На 
тај начин купљена је и интерактивна електронска табла, прва такве врсте 
у мајданпечким школама, како би уз мозаБоок апликацију, образовни пре-
зентациони софтвер, предавања била једноставнија и интересантнија. Про-
фесори су финансирали и куповну рачунара за кабинет страног језика, а за 
одељење бравара и варилаца два апарате за варење и шест стега, те струч-
ну екскурзију за ученике електро одељења до ХЕ „Ђердап II“. Најновијим 
потезом купили су девет рачунара, четири за потребе одељења ове школе 
у Доњем Милановцу и пет за матичну школу у Мајданпеку, а тако и за но-
воотворено одељење за машинске техничаре моторних возила како би се 
олакшала дијагностика. Набављени су инструменти и материјал за електро 
групу предмета и антена за интернет.

Поступак професора у школи објашњавају жељом да се уз модерну 
и квалитетну опрему ради лакше и боље, а ученицима понуди да кроз на-
ставу до више знања дођу лакше и брже.  И.Ћ.

БОР - Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, градо-
начелник Александар Миликић обишао је дневни боравак за децу са посеб-
ним потребама „Мозаик“, након чега је у сали Скупштине града организо-
ван пријем за представнике удружења особа са инвалидитетом из Бора. За 
побољшање услова за живот особа са инвалидитетом у 2018. години из 
градског буџета издвојено око 3,5 милиона динара, у склопу чега је на се-
мафорима постављена звучна сигнализација, уређене приступне рампе и 
набављен лифт-гусеничар за Центар за социјални рад. 

-Евидентно је да су ове године ствари померене са критичне тачке, 
јер смо буџетом циљано предвидели средства за побољшање услова жи-
вота особа са инвалидитетом, те су тако уређени прилази објектима и уста-
новама од виталног значаја, као и постављена звучна сигнализација на се-
мафорима - рекао је градоначелник Александар Миликић.

Град Бор је ове године обезбедио услуге личног пратиоца и персо-
налног асистента, а кроз мере активне политике запошљавања дата је пред-
ност особама са инвалидитетом. Члан Градског већа задужен за социјалну 
политику Добрица Ђурић истакао је да се размишља и о промени простора 
за удружења особа са инвалидитетом, како би могли квалитетније да раде.

- Локална самоуправа са своје стране чини доста и то ће се сигурно 
наставити и у наредном периоду, издвојићемо ако не већа, онда бар иста 
средства и за приступачност и за запошљавање - истакао је члан Градског 
већа Добрица Ђурић.

 Izvor: www.opstinabor.rs

је на моменте имала елементе спектакла, директорима компанија је серти-
фикате уручио директор РАРИС-а, Владан Јеремић.

Посебно признање за подршку у процесу успостављања регионал-
ног бренда уручено је и Џону Галагеру, вођи тима програма „Подршка ру-
ралном и регионалном развоју у Републици Србији (ПРРР)“ који се спрово-
ди под покровитељством Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).

Фото: архива „Тимочких”
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О ПРЕДУЗЕТНИЧКИМ И 
ДИГИТАЛНИМ ВЕШТИНАМА

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ 
ПЕСНИЦИМА И КЊИЖЕВНИЦИМА

Удружење “Једнаке могућности” и Општина Мајданпек 
организовали бесплатну обуку

Расписан конкурс за књижевне награде „Мирко Петковић“ и 
„Чика Андра“

Учествовало преко 100 излагача из целе земље

СУСРЕТИ ЕТНО УДРУЖЕЊА
ВЕСТИ

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу су првог и другог децембра, одржа-
ни 13. Сусрети етно удружења и асоцијација Србије. На позив Удру-
жења за неговање традиције ‘’Извор’’ одазвало се преко стотину из-
лагача из целе земље. Сусрете је, као и претходних година, отворио 
председник Општине Милан Ђокић. 

Тринаесту годину заредом Књажевац је био домаћин Сусрета 
етно удружења и асоцијација Србије. 

- Наша је мисија да љубав и поштовање према ономе што је ду-
хована култура и нематеријална баштина пренесемо на младе. Ду-
ховна култура, облици нематеријалне баштине од велике су важно-
сти за сваког човека ове наше лепе земље, а са њима и свест да их 
треба истраживати и трајно сачувати од заборава. Ова манифеста-
ција, која траје 13 година, сасвим сигурно један је од начина да се 
то и учини - казала је на свечаности отварања Љиљана Михајловић, 
председница ‘’Извора’’. 

О важности поштовања традиционалних вредности говорио 
је и председник Општине Милан Ђокић. 

- У години када обележавамо 100 година од завршетка Великог 
рата, у коме је Србија поднела несразмерно велику жртву да би вас-
крсла онако као што Наталијина рамонда васкрсава на Кајмакчала-
ну...Да би неки народ васкрсао, он мора да зна где су му темељи да 
би могао да зида националну кућу према крову. Као што нема кро-
ва без темеља, тако нема ни будућности без прошлости. Значај ва-
ших удружења и јесте да нашу децу учите ономе што јесу традицио-
налне вредности, ономе што јесте наша прошлост, историја, ономе 

МАЈДАНПЕК - У Основној школи “Велимир Маркићевић “ у Мајданпе-
ку од 14.до18.децембра у оквиру Удружења “Једнаке могућности” и Општи-
не Мајданпек биће организована бесплатна обука о предузетничким и ди-
гиталним вештинама за жене у руралним подручјима.

Како се наводило у позиву заинтересованима теме петодневне обу-
ке су основе рада на рачунару за предузетничке вештине, са циљем да се 
помогне женама да стекну нова знања и вештине за дигиталну економију, 
а треба а им помогне да покрену нову производњу, побољшају пласма или 
конкуришу за посао. За полазнице, а предвиђено је да се обука организује 
за по 20 жена из општина Мајданпек, Инђија, Ивањица, Куршумлија, Кнић и 
Љубовија, обезбеђено је покривање основних трошкова за време трајања 
обуке. Пријављивање је трајало до 3.децембра. Обука је организована у 
оквиру економског оснаживања жена из руралних средина који је подр-
жала Агенција за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (УН 
Wомен)у оквиру пројекта “Кључни кораци ка родној равноправности” који 
финансира Европска унија уз подршку Координационог тела за родну рав-
ноправност и Министарства за европске интеграције Републике Србије. 

 И.Ћ.

НЕГОТИН - Народна библиотека “Доситеј Новаковић” у Неготину рас-
писала је конкурсе за доделу награда “Мирко Петковић” и “Чика Андра”. Не-
готинска библиотека наградиће најбоље песнике, књижевнике и есејисте 
плакетом која носи име Неготинца Мирка Петковића, првака новосадског 
Народног позоришта, песника и сликара. 

На конкурсу могу учествовати пунолетни ствараоци из источне Ср-
бије на слободну тему, било поезијом, есејем, књижевним приказом или 
кратком прозом. 

Млади песници из Неготинске Крајине, узраста до 18 година, могу 
конкурисати својим радовима за награду “Чика Андра”, која носи име Ан-
дре Франичевића, песника за децу из Јабуковца, а која додељује са циљем 
да подстакне дечје стваралаштво. 

Заинтересовани, радове у три примерка потписане шифром, са ре-
шењем шифре и кратком биографијом у посебној коверти, и са назнаком 
на који од ова два конкурса учествују, могу слати на адресу Народне библи-
отеке, ЈНА број 2, до 20. децембра. Награде најуспешнијим ауторима биће 
додељене на Дан библиотеке, 14. јануара 2019. С.М.Ј.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-
жени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

што јесмо ми – казао је Ђокић. 
Отварање Сусрета обележили су ученици Техничке школе. 

Причом, глумом, а пре свега шармом, провели су публику кроз исто-
рију књажевачке вароши, показавши култно – историјске и природ-
не знаменитости свог завичаја. И све то у друштву са народним умет-
ницима Слађаном Илићем и Јорданом Васиљевићем. А за то време 
на преко стотину штандова одвијао се прави фестивал рукотворина, 
старих заната, хране и пића. Посебно занимљиви били су најмлађи. 

Сасвим посебан украс 13. Сусрета етно удружења и асоција-
ција Србије биле су лепе девојке у моделима ‘’Извора’’. Овога пута 
били су то уникатни шалови и нова колекција хаљина, оно по чему 
је ово књажевачко удружење познато у оквирима много ширим од 
књажевачких. 

 Љ.П.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“



БРОЈ 3208

ОСНАЖИВАЊЕ, УКЉУЧИВАЊЕ И 
ЈЕДНАКОСТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
НЕГОТИНСКЕ КРАЈИНЕ

Међународни дан особа са инвалидитетом - 3. децембар 2018.

Неготинска културна баштина део сталне поставке Водоторња у Турн Северину

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / КУЛТУРА

Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом је покренуто 
1992. године резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 47/3 са циљем 
промовисања права и добробити ових особа у свим сферама друштва и повећања 
свести о њиховом положају у датим аспектима политичког, друштвеног, економ-
ског и културног живота.

Тема за 2018. годину је Оснаживање, укључивање и једнакост особа са ин-
валидитетом.

Овогодишња тема има фокус на њиховом оснаживању за инклузивни, пра-
вичан и одрживи развој, као део Агенде 2030. Ради постизања циљева одрживог 
развоја, неопходан је тимски рад Владе, особа са инвалидитетом и њихових репре-
зентативних организација, академских институција и приватног сектора.

У свету више од једне милијарде људи или око 15% становништва, живи са 
неком врстом инвалидитета, од тога 80 % живи у земљама у развоју. Више од 100 
милиона особа са инвалидитетом чине деца.

На основу студије Републичког завода за статистику објављене 2014. године 
под називом „Особе са инвалидитетом у Србији‘‘ аутора Милана М. Марковића која 
је базирана на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. 
године, у Републици Србији је регистровано 571.780 особа са инвалидитетом а у 
Београдском региону 98.424 особе. Око 60% ових особа има проблеме са ходом/
пењањем уз степенице а око 40% са видом.

Инвалидитет представља значајно оштећење здравственог стања и телесних 
функција појединца у односу на постављене стандарде здравља у популационој 
групи којој он припада, а може се посматрати и као индивидуално функционисање 
које је често праћено телесним оштећењем, сензорним, когнитивним и интелекту-
алним поремећајима и разним врстама хроничних обољења.

Особе са инвалидитетом, „највећа светска мањина”, углавном су слабијег 
здравља, нижег образовања, слабијег економског статуса и са већом стопом сиро-
маштва у односу на особе без инвалидитета. Све наведено је најчешће последица 
недоступности различитих услуга (из области информационих технологија, пре-

воза итд.) и многих других препрека са којима се суочавају током живота. Ове пре-
преке се могу односити како на физичко окружење, тако и на законе или полити-
ке, друштвене норме и постојање дискриминације.

Особе са инвалидитетом су у много већем ризику од насиља: 
•	 Деца са сметњама у развоју су скоро четири пута у већем ризику да доживе 

насиље од деце без инвалидитета.
•	 Одрасли са неком врстом инвалидитета су 1.5 пута чешће жртве насиља од 

оних без инвалидитета.
•	 Одрасли са поремећајима менталног здравља су у скоро четири пута већем 

ризику од доживљавања насиља.
Фактори који доводе до већег ризика за насиље код ових особа су стигма, 

дискриминација, недовољно знања о проблему, као и недостатак социјалне под-
ршке за особе које се о њима старају. Препреке са којима се суочавају особе са ин-
валидитетом, штете друштву у целини. Уклањањем баријера, оне ће добити могућ-
ност да у потпуности учествују у друштвеном животу, што представља добробит за 
читаву заједницу.

Према особама са инвалидитетом се треба опходити као и према свим дру-
гим особама, и у контактима битно је да се обрати пажња на особу, а не на њену 
инвалидност. Као обичан грађанин можемо да учинимо више ствари за особе са 
инвалидитетом. Да их питамо да ли им је потребна помоћ и да се не препуштамо 
претпоставкама, да им се директно обраћамо приликом разговора и да им дозво-
лимо да изразе своје потребе.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

НЕГОТИН - У оквиру прекограничне сарадње општине Турну Севе-
рин и општине Неготин, у тамошњем Водоторњу отворена је изложба „Кул-
турно наслеђе Неготинске крајине“, ауторке Сање Радосављевић, музејског 
педагога Музеја Крајине.

Богато културно наслеђе Неготинске крајине представљено је на де-
сет паноа, на енглеском језику, кроз фотографије, историјске чињенице, али 
и богату културно историјску грађу о којој брине Музеј Крајине. 

-Музеј Крајине као чувар колективне свести и сећања, уз материјал-
но благо које поседује и које је стручно распоређено по различитим збир-
кама, своју мисију шири већ више од осам деценија. Представља једну од 
најстаријих и најзначајнијих музејских установа у Србији, која у свом дугом 
трајању, баштини многобројна историјско-уметничка дела широких обла-
сти, карактеристичних за ово подручје наше земље- наводи ауторка излож-
бе Сања Радосављевић, музејски педагог Музеја Крајине.

Изложба је посвећена неготинским црквама, манастирима са овом 
подручја, али и пивницама, археолошком налазишту „Врело“ Шаркамен, али 
и животу и делу тројице великана Неготина, Стевану Мокрањцу, Ђорђу Ста-
нојевићу и Хајдук Вељку са културним споменицима који су им посвеће-
ни, као и објектима о којима брине Музеј Крајине, управној згради са ар-
хеолошком, етнолошком, историјском и уметничком збирком, родној кући 
Стевана Мокрањца и Тодорчетовим конаку, односно Музеју Хајдук Вељка 
Петровића.

-Изложба ће бити део сталне поставке у Водоторњу и сви наши су-
грађани моћи ће да је бесплатно погледају, кад год се нађу у овом лепом 
граду суседне Румуније – истиче Сања Радосављевић. 

Иначе, у оквиру прекограничне сарадње Дробете - Турн Северина и 
општине Неготин у пригодном програму учествовали су чланови дечјег ан-
самбла КУД „Стеван Мокрањац“, који су извела сплет игара из неготинског 
краја, као и деца из Турну Северина која су се представила својим уметнич-
ким програмом.  С.М.Ј.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-
жени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.”

Преузето са: www.plusonline.rs

Преузето са: www.radiodalmacija.hr


