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Општине у Тимочкој
Крајини пуно раде на пројектима
прекограничне сарадње, а на-
рочито се истиче важност регио-
налне сарадње не само за размену
искустава већ и за успешнију  реа-
лизацију конкретних пројеката, за-
пошљавања и повећања инвести-
ција у тим местима. Председник оп-
штине Књажевац Милан Ђокић на-
гласио је да много већу специфичну
тежину и озбиљност имају општине
када наступају удружено као и да
заједничка активност и сарадња
може да доведе до интензивнијег
напретка Тимочке крајине.

- Сада је сарадња између
председника општина боља него
пре две или три године. Нажалост,
општине углавном гледају и тичу их
се само они пројекти који су на њи-
ховој територији, што је погрешно.
Не можемо да очекујемо да се у
Књажевцу живи сјајно а да општине
са којима се граничимо немају
сличне амбијенте. Морамо да се
трудимо да сви заједно напре-
дујемо и да кроз подршку за
пројекте који се тичу и других ло-
калних самоуорава покажемо да
размишљамо озбиљно и трезвено.
Апелујем на колеге да се чешће ви-
ђамо и подржавамо једни друге и у
пројектима који нас се и не тичу ди-
ректно - рекао је Милан Ђокић пре-
десдник општине Књажевац у
интервјуу за недељник “Тимочке”.

Он је нагласио да је важна
регионална сарадња  јер ће то омо-
гућити брже и лакше решавање
многих проблема.

- У прошлом позиву смо до-
били чак три пројекта, и опремили
смо књажевачки Дом културе и
музеј, а Општина је добила софт-
вер. Овог пута реализујемо два
пројекта са општинама из Бугарске.
Изградићемо и опремити Центар
каквог нема у Србији за идентифи-
кацију постуралних деформитета
код деце. Оно што је забрињавајуће
је да велики проценат малишана
има деформитете кичме, ногу, сто-
пала. Реч је о модерном објекту и
набавци најсавременијих апарата и
жеља је да тај центар уврстимо у
ред републичких институција, јер ће
осим за децу из Књажевца биће
отворен и за све малишане из
Србије. Вредност овог пројекта је
око пола милиона евра од чега је
300 хиљада део општине Књаже-
вац.  Са Бољевцом, Сокобањом и
Алексинцом смо покренули ини-
цијативу према ресорном мини-
старству и ЈП Путеви Србије за
даље уређење саобраћајница, што
је јако важно. Морамо да координи-
рано и заједничким снагама де-
лујемо према републичкој Влади и
да се боримо за то да што више

квалитетнијих саобраћајница буде
урађено на територији  Тимочке
крајине ако желимо да дођемо до
нових радних места, интензивнијег
развоја туризма и бољег живота у
овом делу Србије. Без уређене ин-
фраструктуре Тимочка крајина је
изгубљена – додао је Ђокић.

Истог је мишљења и пред-
седник општине Бољевац Небојша
Марјановић који наглашава да је од
велике важности регионална са-
радња јер се највише новца из ев-
ропских фондова издваја за
регионалне пројекте.

- То још увек у потпуности
не разумемо и сви су заокупљени
локалним дешавањима. Ниједан
регионални пројекат не може да
буде подједнако важан за сваку оп-
штину али то не сме да буде разлог
да  не усагласимо циљеве. Има и
успешних примера. Књажевац, Со-
кобања и Бољевац су потписали
протокол о сарадњи када је реч о
уређењу путне инфраструктуре. То
је предато ЈП Путеви Србије. Истак-
нути су приоритети за сваку оп-
штину, а Бољевцу је у овом случају
примарна изградња укрштаја пута
Параћин - Зајечар. Урађена је
пројектна документација, решили
смо имовинско правне односе, от-
купили земљу од власника на том
потезу, и тај пројекат је један од
приоритета наредне године. Важно
је да схватимо да су  регионални
пројекти будућност и уколико удру-
женим снагама наступамо за апли-
цирање код европских фондова,
многе проблеме ћемо решити -
каѕао је Марјановић у интервјуу за
наш лист.

Председник општине Него-
тин Јован Миловановић је нагласио
да је реализација озбиљних регио-
налних пројекта још увек на нивоу
идеја.

- Имамо добру сарадњу са
градовима и општинама у окру-
жењу, међутим поред свих про-
блема које имају општине, тај

обједињујући фактор који би водио
регионалну стратегију  тренутно не
може да обједини сва места. Сви
смо сконцентрисани на неке ло-
калне обавезе, нема времена ни ка-
пацитета за тако крупне
стратегијске ствари као што је Ре-
гион. Управо комплетан систем тако
функционише, и неопходно је раз-
радити остале учеснике да део по-
слова завршавају у потпуности,
како би челници општина били у

могућности да раде на јачој регио-
налној сарадњи и већим програ-
мима од интереса за ширу
друштвену заједницу.  До сада смо
преко Развојне аустријске агенције
АДА завршили обнову зграде пче-
лара, чије је удружење  пето по раз-
вијености у Србији. Са ГИЗ-ом и
Министарством пољопривреде смо
у Радујевцу реализовали пројекат
комасације земљишта на 2511 хек-
тара.  Захваљујући томе што смо
учествовали на пројекту проши-
рења пореских обвезника, односно
пописивању  грађана који нису
пријавили своју имовину, добили
смо награду од Швајцарске раз-
војне агенције у износу од 250 000
евра, и тај новац употребили  за за-
мену, постојећих светиљки ЛЕД
расветом.  Учествујемо у пројек-
тима прекограничне сарадње са

Румунијом и Бугарском. Вредност
пројеката се креће од 200 до 400 хи-
љада евра– нагласио је Миловано-
вић.

И у Кладову пуно пажње
посвећују раду на пројектима пре-
кограничне сарадње. Први човек
Кладова Радисав Чучулановић на-
глашава да су важне идеје и добро
припремљени пројекти.

- Општина Кладово је тре-
нутно лидер у пројектима прекогра-
ничне сарадње. Имамо 14 проје-
ката које реализујемо са Румунима
и четири са Бугарима. Док сам био
директор Словеначког института
видео сам како  се то тамо ради,
како аплицирају за средства, и то
добро искуство покушавам да пре-
несем код нас.  Помоћу средстава
из ИПА програма развијаћемо
спортски и историјски туризам, као
и спортски риболов.  На Караташу
ће Министарство за спорт и Завод
за спорт уложитити око 500 ми-
лиона динара за отварање Спорт-
ског центра где ће на припреме
долазити готово сви спортисти.  Ту
су и припреме за Етно фестивал
који је постао једна од најзна-
чајнијих манифестација у општини

Кладово. Планови су да после Еxit-
а и Гуче наш фестивал буде трећи
у Србији. Наш циљ је да привучемо
што већи број туриста  и у 2018.го-
дини желимо да у Кладову буде
остварено 100 000 ноћења, што је
тродупло више у односу на садаш-
њих 32 000 ноћења. Око 16 000 би-
циклиста сваке године пролази
обалом Дунава, а ми ћемо се потру-
дити да их задржимо у Кладову
макар на један дан , а ту је већ
нових 16 000 ноћења. Исти број
ноћења очекујемо и на Караташу.
Такође и наша Туристичка органи-
зација има конкретан задатак, а то
је управо рад на повећању броја
ноћења, а самим тим и остварење
већег промета у угоститељским
објектима – казао је Чучулановић у
интервјуу за недељник “Тимочке”.

Д.К.
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Пољопривредници незадовољни родом јабука Примена закона о озакоњењу у Кладову

Н АСТА В Љ Е Н  РА Д  
П О П И С Н И Х  К О М И С И Ј А

КЛАДОВО - На основу Плана и програма Општинске управе у
Кладову настављена је реализација   пописа нелегално саграђених гра-
ђевинских објеката без урбанистичке документације. Реч је о попису
стамбених, пословних, економских, помоћних, произвољних и других
објеката ради њихове легализације. Тај посао држава је прогласила јав-
ним интересом, наглашено је на састанку са члановима комисија , које
имају дефинисан рок за завршетак сложеног посла који захтева обилазак
сваког домаћинства.

-Рок за завршетак комплексног посла истиче 31. марта. Тренутно
на терену имамо 10 комисија , следи формирање нових, а на основу од-
луке ресорног министарства упослићемо још деветоро младих стручњака
се евиденције Испоставе НСЗ у Кладову ,пре свега грађевинске инже-
њере, архитекте и правнике. Комисије су добиле дневну норму, радиће и
продужено јер предузимамо све мере да се посао заврши у планираном
року- казао је  Радоје Ђуровић, руководилац одељења за урбанизам и
грађевинарство.

Попис  се спроводи  у 27 зона,  град је подељен у пет , док су  се-
оска насеља у преостале двадесет и две зоне . Власницима објеката  упу-
ћен је апел  да приликом пописа изађу у сусрет  комисији и покажу
тражену документацију изграђених објеката и парцела на којима су влас-
ници и на њима изграђени објекти. Без валидне документације  комисије
које су активне на терену  неће пописивати нелегално саграђене објекте.

- Уколико власници објеката из било ког разлога немају валидну
документацију, могу да је обезбеде у Општинској управи за све грађевине
саграђене након 1987. године. Ако је градња спроведена раније доку-
мента треба да потраже у Архиву у Неготину- додао је  Ђуровић .

После завршетка пописа грађани ће стећи право уписа својине у
јавне књиге евиденције о непокретности и правима својине над њима. По
одредбама старог закона  Кладовљани су поднели 2500 захтева за лега-
лизацију, а од почетка примене новог закона Општинска управа  Кладово
у 2016. издала је  381 решење о озакоњењу објеката.

М.Р.

КЛАДОВО - На темат-
ској трибини Регионална аген-
ција за развој Источне Србије у
сарадњи са општином Кладово
представила  је Јавни позив
Министарства привреде за до-
делу бесповратних средстава у
оквиру програма  подстицања
развоја предузетништва кроз
развојне пројекте односно  за
проширење  пословања , за
инвестиције у производњи и за
унапређење технолошких про-
цеса .Право да се пријаве  на
Јавни позив за доделу беспо-
вратних средстава  и поднесу
захтев за кредит код Фонда
имају предузетници, микро, ма-
ли и средњи привредни субје-
кти  који су регистровани у

Агенцији за привре-дне реги-
стре. Развојни пројекти  биће

финансирани са 20 одсто бес-
повратних средстава из буџета

државе и 80 процената  из кре-
дита Фонда за развој. За ту на-
мену ресорно министарство
определило је 600 милиона ди-
нара бесповратних средстава,
док су кредитна средства
Фонда за развој  2,4 милијарде
динара, а средства се морају
инвестирати наменски- казао је
Бобан Костадиновић, пројект
менаџер. На трибини је било
педестак предузетника из оп-
штине Кладово, а у раду скупа
су учествовали Драган Новако-
вић заменик председника оп-
штине Кладово и Саша Нико-
лић општински менаџер.

Текст и фото: преузето
са сајта Општине Кладово

ПРЕДСТАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ
Одржана трибина

МРАЗ ОШТЕТИО „НОВЕМБАРСКУ“ ПШЕНИЦУ
НЕГОТИН – Последње падавине у Неготинској Крајини заштитиће

пшеницу и смањити потенцијалне штете, истичу пољопривредни струч-
њаци, а допринеће и нагомилавању неопходне влаге у земљишту, што ће
погодовати развоју хлебног жита. Пшеницом је, иначе, на територији Бор-
ског округа засејано око 25.000 хектара, од којих јаром 18.000 ха.

- Ниске температуре су затекле највећи део пшенице недовољно
припремљен за ове услове, па је реално очекивати да ће приноси ове про-
изводне године бити мањи. На пшеници која је засејана у оптималном року
и која је ушла добро припремљена у зиму неће доћи до оштећења. Про-
блем ће се јавити на пшеници која је засејана у новембру, а таквих је чак
60 одсто ораница, где реално треба очекивати одређена оштећења. Ко-
лико ће принос бити мањи због тога знаћемо у марту – истиче Владица
Гавриловић, саветодавац за ратарство и директор Пољопривредне саве-
тодавне и стручне службе (ПССС) Неготин.

За разлику од озимих усева, воћке се тренутно налазе у фази зим-
ског мировања, када је степен отпорности на ниске температуре највећи,
па стручњаци анализирају годину за нама, како би адекватним саветима
воћарима, али и осталим пољопривредним произвођачима помогли да
се боље припреме за наредну производну кампању. 

- Пољопривредни произвођачи нису задовољни производњом
јабука током прошле године, а на њу је у највећем утицала клима. Касни
априлски мраз, лоше време праћено кишом у време сазревања и бербе
јабука, повремено дејство града на појединим парцелама, знатно је ути-
цало на принос и квалитет јабука рода 2016. године.  Принос је, у најмању
руку, био преполовљен. Поменути спољни утицаји, довели су до тога да
само 50 одсто убраних јабука буде прве класе, све остало се могло
сврстати у другу класу или индустријску јабуку. Из тих разлога је и плас-
ман тих јабуке био отежан и свео се на локално тржиште или кванташ у
Београду –каже  Зорица Петканић, саветодавац за технологију у ПССС Не-
готин.

На територији општине Неготин, по расположивим подацима, по-
стоји око 40 хектара интензивних засада јабука и још 10 хектара младих
засада. 

С.М.Ј.
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КЛАДОВО - Небојша
Кленцовљевић (23) из Новог
Сипа  победник је 22. Богојав-
љенске трке за часни крст одр-
жане у граду на Дунаву. Он је
био најбржи у конкуренцији пе-
торо одважних пливача  колико
се надметало на стази дугој 33
метра и освојио је  златни крст
и новчану награду у износу од
15.000 динара. Друго место за-
узео је Кладовчанин Милош
Пантелић (26) , док је трећи
био Миодраг Јањић (18). Међу
храбрим пливачима била је и
Светлана Вуковић (50) са 14
учешћа, рекордерка пливања
које представља део српске
традиције. 

Учеснике витешког над-
метања са Дунавског кеја на -3
степена  бодрило је неколико
стотина  Кладовчана. Пре тра-
диционалног надметања одр-
жана је литија од храма " Свети
Ђорђе " до  Дунавског кеја. По-
кровитељ такмичења је лока-
лна самоуправа, а дародавац
златара "Ауро".

За учеснике Богојављенског

пливања орагнизован је и
пријем у  згради Општинске
управе.

-Својим гестом и чином
добре воље постали сте део
српске традиције и на то мо-
рате бити поносни. Потврдили
сте да сте јачи од хладноће и
од ћуди хладне реке и при-
уштили сте нам задовољство
да осетимо духовно славље на
један од највећих  хришћанских

празника- казао је Радисав
Чучулановић, председник оп-
штине Кладово на пријему за
учеснике Богојављенског пли-

вања.
Из воде Дунава у прису-

ству великог броја мештана и
њихових гостију, Кладовљани
више од две деценије ваде
часни крст. 

На пријему у згради Оп-
штинске управе били су Драган
Новаковић, заменик председ-
ника општине Кладово и Саша
Николић, општински менаџер,
а учесницима Богојављенске
трке додељена су и традицио-
нална признања.

Пливачи су са руковод-
ством општине поделили им-
пресије, даривала их је и црква
Свети Ђорђе, а на пријему је
био и Стеван Ђорђевић више-
струки победник и учесник прве
трке одржане на Дунаву пре 22
године.

М.Р.

НЕБОЈША КЛЕНЦОВЉЕВИЋ 
ПРВИ ДО ЧАСНОГ КРСТА

За пливаче организован пријем у згради локалне самоуправе

НЕГОТИН - Александра Величковић, помоћница председника
Општине Неготин за развој месних заједница, социјалну политику и
националне мањине и др Видосава Пауновић Барбуловић, специјали-
ста интерне медицине и в.д. директора Здравственог центра Неготин,
обишле су  Здравствену амбуланту у МЗ Кобишница.

„На територији општине Неготин постоје 33 амбуланте. По-
стојање амбуланти у Месним заједницама је итекако оправдано об-
зиром на старост становништва у сеоским срединама и број
пацијената који су се определили да код свог изабраног лекара долазе
у амбулантама које се налазе у месним заједницама“ - истакла је
Александра Величковић.

О пацијентима из Кобишнице и Буковча у амбуланти у Кобиш-
ници брине др Снежана Трајковић, лекар опште медицине и медицин-
ска сестра Љиљана Фируловић. У овој амбуланти регистровано је 480
пацијената,д ок се током дежурства амбуланте евидентира око 40 па-
цијената и обави неколико интервенција.

„Циљ наше посете је био да видимо у каквим условима раде
наши здравствени радници, разговарали смо и са пацијентима који су
задовољни пруженом услугом у овој амбуланти, али увек има места
за унапређење рада“ - изјавила је др Видосава Пауновић Барбуло-
вић.

Она је најавила да ће у наредном периоду посетити и остале
амбуланте на територији општине Неготин. 

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Неготин
(http://www.negotin.rs/vest-obilazak-ambulante-u-kobisnici-3567.htm)

О Б И Л А З А К  А М БУЛ А Н Т Е  У  К О Б И Ш Н И Ц И
На територији општине Неготин постоје 33 амбуланте
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БОЉЕВАЦ - Дечја установа „Наша радост“ ускоро до-
бија нову кухињу, која се ради у складу са прописаним стандар-
дима за овакве установе. Радови на реконструкцији доса-
дашњег простора су у току, како би се на овај начин обезбедили
адекватни услови за припремање оброка, за око стотину мали-
шана од јасленог до предшколског узраста. Вредност ове инве-
стиције износи три милиона и шесто хиљада динара, а
средства су обезбеђена у буџету општине. У вртићу посебну за-
хвалност упућују родитељима, који су током трајања радова
имали разумевања за боравак своје деце у постојећим усло-
вима.

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Бољевац

Н О В А  К У Х И Њ А  У  В Р Т И Ћ У
Радови у току Делегација из Братиславе у Кладову

КЛАДОВО - На састанку у Кладову руководство локалне самоуправе
разговарало је са делегацијом из  Братиславе у Словачкој о будућој сарадњи. Го-
стима су презентовани привредни, културни, туристички и други потенцијали кла-
довског краја. Сарадња са Братисловом у области програма који су дефинисани
у оквиру Дунавске стратегије отвара бројне могућност за развој општине Кладово.
Приоритети су  заштита животне средине  и економски развој у региону Поду-
навља јер су те области дефинисане као услови за  просперитет овог дела Србије.

-У конструктивном разговору одредили смо  смернице будућег дело-
вања. Дефинисали смо видове сарадње у области заштите животне средине,
отворили смо и бројна друга питања која могу бити интересантна за обе стране -
казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Гости из Словачке су: Мартин Берта, заменик председника Братиславске
регије, Мирослав Драгун саветник у Братиславској регији, Мартин Менхина заду-
жен за туризам и културу и Габријела Ференчакова градоначелница Чунова, једне
од општина Братиславе. 

-Темељи сарадње  могу бити инвестициона улагања, привредни, тури-
стички, културни, али и у други садржаји. Овај део Србије је за нас интересантно
подручје јер нас спаја Дунав велика и моћна река, а то је предуслов за успешну
сарадњу - истакао је Мартин Берта, заменик председника Братиславске регије.

Делегација из Братиславе посетила је хидроенергетски и пловидбени
систем "Ђердап1", соларну електрану "Соларис  енерџ", археолошки музеј" Ђер-
дапа" и друге знаменитости у кладовском крају. Протоколом је реализована и по-
сета румунском граду Дробета Турну Северину.                                                  М.Р.

МАЈДАНПЕК - За већину
Мајданпечана минули викенд био
је један од најхладнијих, јер су се у
недељу током које је температура
“шетала по минусу”, суочили са це-
лодневном несташицом воде, која
је за последицу имала и изо-
стајање даљинског грејања. Снаб-
девање је нормализовано током
вечери, кренуло је и грејање, али је
негодовање грађана велико, иако
се на околности које су до овога
довеле објективно није могло ути-
цати. У уторак је тако дошло до
спонтаног окупљања грађана пред
зградом општине као начин да се
искаже незадовољство због укупне
ситуације са грејањем ове сезоне.

Незадовољство Мајданпе-
чана квалитетом грејања и виси-
ном рачуна откако се прешло на
плаћање на основу потрошње из-
мерене калориметрима, тињало је
већ одређено време, а кулмини-
рало ових дана. 

Недеља је за већину ста-
новника града под Старицом осва-
нула без воде и грејања. Око
поноћи је дошло до квара на потис-
ном цевоводу са Пустињца, на Ка-
луђерици где су сметови већи од
метра уклоњени тек када је руд-
ничком механизацијом терен раш-
чишћен, па је санација била
могућа. Квар, први већи ове зиме
је отклоњен током поподнева, а во-

доснабдевање нормализовано у
вечерњим сатима, након чега је
стартовало и грејање и радило
целу ноћ. Нови проблем се појавио
наредне ноћи, од понедељка на
уторак, када планирану санацију
топловода у горњем делу града за-
послени у ЈКП “Мајданпек” нису ус-
пели да заврше у предвиђеном
року, па су у уторак на температури
од минус осам у граду, корисници
даљинског грејања започели са
хладним радијаторима, а ученици
у хладним учионицама због чега су

часови били скраћени, пацијенти у
хладним ходницима болнице и
дома здравља, испред ординација
у којима је захваљујући грејали-
цама температура била тек до-
некле повољнија.

У 10 сати испред зграде
општине група од 80-так Мајдан-
печана окупила се спонтано и
мирно кренула до топлане изража-
вајући свој протест због ситуације
са грејањем. Ђорђе Рошкић, ди-
ректор ЈКП “Мајданпек” је присут-
ним грађанима покушао да објасни

ситуацију са дотрајалим системом
за грејање, али су они одлучили да
се и наредног дана у још већем
броју окупе пред општином и за-
траже решење.   

Због изузетно ниских тем-
пература које су се током трајања
леденог таласа у Мајданпеку спуш-
тале и испод 20 степени у минусу,
мајданпечка топлана је од почетка
године радила више дана  непре-
кидно. Режим 24-осатног рада уд-
востручио је дневну потрошњу
мазута са просечних 15-16, на 30
тона. Повећана потрошња овог
енергента и знатно више испо-
ручене енергије утицаће да и јану-
арски рачуни за грејање буду већи,
јер се наплата обрачунава према
потрошњи коју региструју калори-
метри уграђени у подстанице. 

Градска топлана током се-
зоне потроши око 2700 тона ма-
зута, а степен наплате креће се око
80 одсто. Међутим, већина окуп-
љених грађана приговарала је и
висини децембарских рачуна наво-
дећи да су, по њима, неоправдано
високи, јер их није пратио одгова-
рајући квалитет грејања због чега
су своје станове догревали и по-
већали рачуне за електричну енер-
гију. У јануару је са њиховог аспе-
кта ситуација још неповољнија,
због чега траже интервенцију ло-
калне самоуправе.                    И.Ћ.

МАЈДАНПЕЧАНИ ПРОТЕСТВОВАЛИ ЗБОГ ГРЕЈАЊА
Проблеми са даљинским грејањем све већи

Д У Н А В  Р Е К А  С А Р А Д Њ Е
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ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих послова у
Зајечару ухапсили су двадесетједногодишњег Д.Н. из Бечеја, због сумње да
је извршио кривично дело тешка крађа.

Осумњичени се терети да је из једног домаћинства у околини Бо-
љевца, где је обављао послове чувања стоке, отуђио девизни новац у износу
од око 2000 еура и око 100.000,00 динара.

По овлашћењу основног јавног тужиоца, полиција му је одредила за-
државање до 48 сати и против њега биће поднета кривична пријава.

УХАПШЕН МУШКАРАЦ ЗБОГ ТЕШКЕ КРАЂЕ
Саопштење за јавност Полицијске управе Зајечар

БОР - У Бору су се до уторка прикупљали потписи за прерастање По-
крета „Доста је било“ у странку. Потписи су прикупљани у просторијама покрета у
Бору које се налазе у улици Ђорђа Андрејевића Куна.

- Покрет „Доста је било“ је после само две године деловања је ушао у
републички парламент, а од средине 2016. године већ осам месеци смо учесници
у скупштинском деловању. Стално расте подршка странци, и створили су се
услови да из покрета прерастемо у политичку странку. Потписи су се прикупљали
на територији целе државе – казао је Бранислав Михајловић, народни посланик
Покрета „Доста је било“ у републичком парламенту.

Михајловић је казао да је одзив грађана у граду бакра био добар и за-
хвалио се Боранима који су својим потписима пружили подршку оснивању
странке.

- Рачунамо да ћемо крајем јануара имати оснивачку скупштину и након
тога прву скупштину странке „Доста је било“, на којој ће бити изабрани органи
странке а након тога ћемо промовисати наш изборни програм и ући у изборну
кампању за председничке изборе, а надамо се да ће бити организовани и парла-
ментарни избори. Спремни смо да учествујемо у кампањи уколико буде и локал-
них избора.  Наша квота на нивоу региона је била око 200 потписа, ми смо то
испунили још у четвртак, и сада се боримо да направимо што бољу базу података.
Очекујемо да ћемо сакупити 250 потписа на нивоу региона а иначе је сакупљено
10 000 потписа, колико је и било потребно за оснивање странке – додао је Ми-
хајловић.                       Д.К.

У Бору испуњена квота

Под слоганом "Вакцина спр-
ечава. Србија против рака грлића ма-
терице" у Србији се од 22. до 28.
јануара обележила Недеља превен-
ције рака грлића материце. Основни
циљ кампање, коју спроводи удру-
жење грађана Родитељ, уз подршку
Министарства здравља и Института
за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“, јесте унапређење
јавне свести о значају и могућно-
стима превенције рака грлића мате-
рице имунизацијом. 

Гордана Племић, председ-
ник удружења Родитељ сматра да да
је подизање свести родитеља о зна-
чају примарне превенције обољења
које изазива хумани папилома вирус (ХПВ) кључно у борби са овом врстом
канцера.

„У Србији сваке године од рака грлића материце оболи око 1.250, а
умре 470 жена. Свакога дана изгубимо један живот, једна мајка, сестра, бака..
страда од ове болести. С тога је циљ наше кампање да подигнемо свест ста-
новништва, а посебно родитеља, о могућностима превенције свих болести
изазваних ХПВ вирусом. Најбољи начин заштите од хуманог папилома ви-
руса, узрочника канцера грлића материце, је вакцина, која се у свету веома
успешно примењује већ десет година, а надамо се, у 2017. години биће до-
ступна и нашим грађанима“, рекла је Гордана Племић, представница удру-
жења грађана Родитељ.

Министарство здравља подржало је кампању "Вакцина спречава.
Србија против рака грлића материце" уз чврсту опредељеност Владе Репуб-
лике Србије да се у наредном периоду стопа смртности од овог канцера дра-
стично смањи и коначно у Србији победи рак грлића материце.

„Министарство здравља је на основу препоруке Републичке стручне
комисије за инфективне болести, Републичке стручне комисије за гинеколо-
гију и предлога Института за Јавно здравље предузело све потребне мере,
те ће у 2017. години  и званично почети добровољна ХПВ имунизација дечака
и девојчица узраста од 12 година  и то на територији целе земље“, истакао је
недавно Берислав Векић, државни секретар у Министарству здравља.

У оквиру Недеље превенције, која се у Србији одржава истовремено
као и у другим земљама Европе, биће организоване јавне трибине и преда-
вања за запослене у Привредној комори Србије и Службеном гласнику као и
у другим компанијама и организацијама, где ће родитељима, од стране еми-
нентних лекара, имунолога, гинеколога и педијатара, бити пружене све ин-
формације о ХПВ вакцини, њеној примени, деловању, ефектима и
безбедности. Поред тога, целокупан репертоар Установе културе „Вук Сте-
фановић Караџић“ биће посвећен превенцији и борби против карцинома
грлића материце, а сви путници Аеродрома Никола Тесла биће у прилици да
се на штанду удружења Родитељ информишу о важности и могућностима
примарне превенције рака грлића метерице. 

ВАКЦИНА СПРЕЧАВА РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
Министарство здравља подржало  кампању

П О К Р Е Т  „ Д О С Т А  Ј Е  Б И Л О “
П Р И К У П И О  1 0 . 0 0 0  П О Т П И С А

БОР - Борска полиција ухапсила је свог суграђанина А.Т.
(31) због сумње да је извршио кривично дело неовлашћена про-
изводња и стављање у промет опојних дрога.

Полицијски службеници су приликом претреса стана осум-
њиченог пронашли 51 грам марихуане.  

А.Т. је одређен притвор у трајању до  48 сати, и он ће уз кри-
вичну пријаву, бити спроведен надлежном тужилаштву.                                                                   

Д.К.

УХАПШЕН БОРАНИН ЗБОГ МАРИХУАНЕ
Осумњиченом одређен притвор до 48 сати

КЛАДОВО - Полиција у Кладову затекла је на обали Ду-
нава два мушкарца док су покушавали да 6.500 паклица цигарета
марке марбле без акцизних маркица пребаце чамцем преко Дунава
у Румунију. 

Против њих двојице од којих један има 31 а други 51 годину
биће поднета кривична пријава због сумње да су извршили кри-
вично дело кријумчарење у покушају и недозвољена трговина.

Д.К.

СПРЕЧЕНО КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЦИГАРЕТА
Кривична пријава против двојице осумњичених
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МАЈДАНПЕК - Центар за културу Мајданпек објавио је конкурс који
ће бити отворен до 1.марта за учешће на XV Међународној изложби „ЖЕНЕ
СЛИКАРИ” у Мајданпеку, 2017. године. Изложба ће у Мајданпеку бити отво-
рена 8.априла и трајаће до 8.маја, а  Одлука жирија о изабраним радовима
биће објављена до 10. Марта.

Као и претходних година учешће на овој великој и реномираној из-
ложби могу узети уметнице са територије Републике Србије и из иностранства
са по два рада. Технике, односно, категотије  су Сликарство,  Цртеж, Графика,
Скулптура и Дигитал арт. Димензије радова су прецизиране и за дводимен-
зионална дела максималне 70×50 цм, а минималне 30x30 цм, док за троди-
мензионална дела максималне величине су 40×40×40 цм и минималне
20x20x20 цм. 

Радови не морају да буду опремљени за излагање, а котизација за
учешће на конкурсу се плаћа 1.500 динара. 

Центар за културу Мајданпек, као организатор, за све учеснице ће
се побринути за каталог у боји са репродукцијом једног рада сваке ауторке -
учеснице изложбе, као и целодневни програм за учеснице и госте  на дан от-
варања изложбе.                                                                                                       И.Ћ.

“ Ж Е Н Е  С Л И К А Р И   2 0 1 7 . ”
У току конкурс за велику XV Међународну изложбу Одржана трибина у просторијама Удружења особа са инвалидитетом „Дуга“

НЕГОТИН - У организацији Центра за самостални живот особа са ин-
валидитетом Србије у просторијама Удружења особа са инвалидитетом „Дуга“
у Неготину, одржана је трибина са темом "Против предрасуда и дискримина-
ције-за људска права".

На трибини је говорили су Мимица Живадиновић, представница
Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Емила Спа-
сојевић, сарадница Поверенице за заштиту равноправности. Трибини је при-
суствовала и Александра Величковић, помоћница председника Општине
Неготин за развој месних заједница, социјалну политику и националне ма-
њине.

У дискусији након предавања говорило се о проблемима са којима
се сусрећу особе са инвалидитетом. Дискриминација, предрасуде, стереотипи
су само неки од видова проблема са којима се сусрећу ове особе и које треба
искоренити.

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Неготин
http://www.negotin.rs/vest-tribina-protiv-predrasuda-i-diskriminacije-za-

ljudska-prava-3571.htm

ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је организован велики хума-
нутарни концерт са кога је приход од купљених улазница, на-
мењен операцији осмогодишњег Луке Тасића, који болује од
церебралне парализе. 

За операцију, која ће седмог марта бити обављена у
Америци и након које ће Лука моћи лакше да хода и живи као
сва остала деца, неопходно је 40 хиљада долара. На ини-
цијативу књажевачког музичара Дарка Живковића, организован
је велики хуманитарни концерт, како би се прикупио бар део
новца. 

Пред препуним гледалиштем у  великој дворани Дома
културе наступили су Амадеус бенд, звезде гранда Игор Гмит-
ровић и Немања Бачиловић, Зајечарац Ненад Голубовић Чапе,
као и чланице плесне школе “Honey”.

Продато је 600 улазница и на тај начин прикупљено
180.000 динара. Међутим, још увек недостаје новца за лечење,
тако да је апел за помоћ отворен. Сви људи добре воље, који
могу да помогну Луки да оствари своје снове о игрању фудбала
и пливању, то могу учинити уплатом на жиро рачун оца Игора
Тасића код Комерцијалне банке: 205-9011006783036-78.

Љ.П.

Х У М А Н И Т А Р Н И  К О Н Ц Е Р Т  З А  Л У К У  
На иницијативу књажевачког музичара Дарка Живковића Удружење „Егокулт“ враћа дуг композитору

НЕГОТИН – Једно од најмлађих неготинских удружења, „Егокулт“,
који је прошлог лета скренуо пажњу, између осталог и програмом „Прича о
Мокрањцу“, у сарадњи са Музејом Крајине, као и програмом сећања на Владу
Дивљана, у сарадњи са Домом културе, серијалом о Стевану Мокрањцу још
једном је подсетило на родоначелника српске музике, рођеног у Неготину на
Стевањдан, 1856. године. 

-Идеја је пре свега била да се сагледа, сада са временске дистанце
од 51 године, колико постоји фестивал „Мокрањчеви дани“, где је, у време са-
времених аудио-визуелних комуникација и масмедија, место фестивалу у
српској културној баштини. Кроз серијал од шест емисија о свом виђењу фе-
стивала, али и предлозима како га унапредити говоре пре свега стручњаци,
организатори, учесници фестивала и наравно студенти. Сви они ће покушати
да покажу колико смо данас на трагу Мокрањца и јесмо ли му се одужили до-
стојно. Мени је драго што су наше напоре и жељу да за будуће генерације
сачувамо и обележимо траг који је Мокрањац својим делима оставио на
српску музичку баштину препознали и надлежни у Министарству културе и
информисања, који су суфинансирали пројекат, као што су подржали пре две
године и наш серијал “ТВ руковети”, који смо реализовали у сарадњи са те-
левизијом Кладово – каже Зденка Томић, овлашћени заступник Удружења
“Егокулт”.

Модерна српска музика, слажу се сви културни зналци, почиње
управо од Стевана Мокрањца. Културну револуцију у Србији коју је извршио
Вук Караџић, на музичком плану спровео је Мокрањац. Компоновање, педа-
гошки рад и вођење хора нису му били довољни, па је основао први српски
гудачки квартет, али и прву српску музичку школу. Зато ће, најављују у “Его-
култу”, овај серијал кроз наставу музике, имати прилике да виде и неготински
ђаци, будућа публика фестивала “Мокрањчеви дани”, који се у Неготину одр-
жава, у септембру, већ 52.пут.                                                                     С.М.Ј.

Н А  М О К Р А Њ Ч Е В О М  Т Р А Г У


