****БРОЈ 187 15.04.2016.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs ****ISSN 2217-9933
Одржан митинг СРС-а у Бору

СНС ОДРЖАО МИТИНГ У БОРУ
Комасација у Влашком Пољу

СТРАНА 2

КО ИМА СТРАХНЕ ЗАСЛУЖУЈЕ
СЛОБОДУ

СТРАНА 3

У кладовским селима отворена грађевинска сезона

ОД ДОБРЕ НАМЕРЕ УРЕЂЕЊЕ
ДО ПРОБЛЕМА ИНФРАСТРУКТУРЕ
СТРАНА 5

Уз пролећно уређење обављени и други важни послови у граду

МАЈДАНПЕК ДОБИО
ЈОШ ЈЕДАН СЕМАФОР

СТРАНА 6

ПРЕДСТАВНИЦИ КОАЛИЦИЈЕ
СПС-ЈС У НЕГОТИНУ И ЗАЈЕЧАРУ

СТРАНА 4

СТРАНА 3

2

ПОЛИТИКА

БРОЈ 187

СНС одржао митинг у Бору

ВУЧИЋ: РТБ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЦЕО РЕГИОН
БОР - Александар
Вучић, председник Српске
напредне странке, нагласио
је на митингу ове политичке
опције, који је одржан протекле суботе у Бору да Рударско – топионичарски басен (РТБ) “Бор” треба да
буде развојни пројекат за цео
регион.
- За разлику од других
који су нудили да РТБ нестане, мој одговор је да ће
Србија сачувати РТБ Бор. Решићемо и питање Церова 2,
РБМ Мајданпек, Борске јаме
и имаћемо руду у борској топионици. Топионицу смо завршили, РТБ ће да живи као
успешна компанија и једна
од најважнијих у Србији – нагласио је Вучић.
Он је додао да верује
да уколико цена бакра са садашњих 4700 долара по тони
оде на 5700, РТБ ће моћи да
рачуна на профит.
- Уз добру организацију можемо да рачунамо и
на профит и уверен сам да
ће многе компаније доћи у
Бор. Поред РТБ, ојачаћемо и
развијати и друге секторе у
Тимочкој Крајини - казао је
Вучић.
Председник СНС је
нагласио да би сваки корак
уназад значио пропаст за
Србију.
-Биће много проблема
али ће земља бити успешна

Александар Вучић

и више никада неће бити
пред банкротом. Биће земља
радника и рудара, људи који
желе да раде, поштених и одговорних. Чували смо нашу
независност, устали да покажемо да се земља налази на
европском путу али исто тако
ми смо једина земља која
није увела санкције Руској
федерацији, зато што не ударамо пријатеља када нам је
тешко – додао је Вучић.
Благоје Спасковски ,
генерални директор РТБ и
повереник СНС, нагласио је
да је Србија спашена банкрота.
-За разлику од претходних председника Владе
који су из овога краја а припадају демократама и нису
ни прошли кроз Бор, Вучић је
био девет пута у граду бакра.

Изграђено је 100 и више километара путева, Вучић је
као премијер препознао и
подржао Бор и РТБ. Овде је
успех пре свега Владе коју је

водио Вучић – казао је Спасковски.
Председник Српске
напредне партије др Ненад
Поповић истакао је да би се
остварили сви циљеви, потребна економски снажна
Србија.
- Русија подржава
нашу листу јер је она гарант
да Србија никада неће увести санкције Русији. Захвални су овој Влади што их
није издала. Да су били неки
други сигурно би издали и
Србију и Русију. Премијер
Србије Вучић се шест пута
састао са председником ПуОснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

тином у претходне две године. Русија има највеће
тржиште на свету, све што
производимо из Србије извозимо у Русију без царина и ту
шансу морамо искористити –
казао је Поповић.
Студенка Ковачевић,
директорка Борског туристичког центра казала је да
су млади будућност Србије.
- Наш град је после
више од сто година чист, без
дима. Хвала Вучићу, јер је
укључио младе у све сфере
друштвеног живота, у све
друштвене и јавне послове –
казала је Ковачевићка.
Професор Универзитета у Београду и стручњак
за безбедност др Зоран Драгишић нагласио је да је оно

што политику Вучића и Владе коју је водио издваја од
свих претходних влада, чињеница да Србија никада
није била безбеднија ни стабилнија земља него што је то
случај данас.
- Србија је данас партнер и нико јој ништа не намеће. Имамо 300 километара нових путева који се
граде, 120 000 нових радних
места. Безбедност представља темељ стабилности,
на основу којег можемо градити сигурну будућност наше
земље – казао је Драгишић.
Д.К.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

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

ПОЛИТИКА

БРОЈ 187

3

Одржан митинг СРС-а у Бору

КО ИМА СТРАХ-НЕ ЗАСЛУЖУЈЕ СЛОБОДУ
БОР - Задатак српских радикала је да освоје власт на предстојећим
изборима како би спречили пропаст
Србије и даље осиромашавање народа. Ако то не успеју, успехом би сматрали и освајањем нешто више од
трећине мандата у парламенту, што би
спречило промену Устава Србије по
диктату Запада, речено је на прошлонедељном митингу Српске радикалне
странке (СРС) одржаном пред више од
хиљаду Борана.
Бранислав Ранкић, повереник
за Општински одбор Српске радикалне
странке у Бору, најављен је као бивши
троструки председник Општине Бор и
један од оних који је пре 10-ак година
спречио покушај ''пљачкашке приватизације'' Рударско-топионичарског басена ''Бор'', сматра да су ови републички избори за Бор веома важни и
преломни, зато што ће се након њих
реашавати судбина РТБ-а ''Бор''. Намере ове власти нису часне, каже Ранкић, али се због избора много тога
прикрива око РТБ-а, судбине запослених, па и то на шта је потрошено 100тине милиона евра.
- Немојте да се плашите.
Знам да сте ви који сте дошли на овај
митинг СРС-а изузетно храбри. Знам
да има још хиљаде оних који нису
смели да дођу, који се плаше, који су
уцењени, којима је запрећено. Плаше

се да их неко види да су били овде са
нама. Вама што сте дошли у овако великом броју, хвала.Небојте се ничега.
Ко има страх, не заслужује слободу-поручио је Ранкић.
Може ли Србија више овако?
Може ли Србија опстати под оваквом
влашћу? Хоћемо ли, браћо и сестре, да
спашавамо Србију. Нећемо Србију спасити ако је вратимо у руке Досманлија,
ако је дамо у руке превртљивом
Дачићу или ако остане на власти Алек-

сандар Вучић. Ко може да спаси
Србију? Не Војислав Шешељ, не ни
један појединац. Србију може да спаси
само СРС- ако за њу гласа српски
народ, рекао је на почетку свог излагања Војислав Шешељ, лидер СРС.
- И поред овако безобзирне
медијске блокаде, само нама радикалима народ масовно долази на митинге. Јесте ли данас у Бору видели и
један аутобус да је дошао са професионалним митингашима, који би били

плаћени да нас слушају и да нам
аплаудирају? Нисте. Овде се окупило
само становништво Бора и ближе околине, које је дошло својом вољомказао је Шешељ.
Шешељ је подсетио да се
СРС, принципијелном и патриотском
политиком већ четврт века бори да
дође на власт у Србији, и да ће ту
борбу наставити на исти начин, а не
''окрећући ћурак'' као неки од бивших
истакнутих чланова СРС-а и његови саборци.
- Николић воли само паре, али
велики борац против корупције Вучић
мора прво њега да пита откуд му све те
паре и сва та имовина. Мора да га пита
откуд му факултетска диплома а да
није положио ни један испит. Вучић је
врло лако освојио власт, и он много
воли власт. Он, заправо, није освојио
власт, он је доведен на власт да одради
одређене задатке. Није он доведен да
би народ боље живео. Зато смо оволико преко медија затрпани политичком пропагандом која нема никаквог
садржаја, али треба да нас заведе и
прикрије суштину ове власти, где постоји само Вучић. Нема владе, нема
институција, само Вучић који излази из
телевизора, веш машине и свега што
отворите-сликовито је објашњавао
лидер радикала праћен овацијама.
Е.П.

Ивица Дачић и Драган Марковић Палма посетили Неготин и Зајечар

ОИК у Кладову прогласила шест изборних листа

ИМАМО ПЛАНОВЕ ЗА ИСТОК

ЗА 28 МЕСТА У ОДБОРНИЧКИМ
КЛУПАМА 111 КАНДИДАТА

НЕГОТИН – У оквиру предизборне кампање представници Коалиције
СПС-ЈС Ивица Дачић, председник Социјалистичке партије Србије и Драган Марковић Палма, председник Јединствене Србије посетили су прошле недеље Неготин и Зајечар. Предстојећи избори, истакао је Дачић, показаће да источна и
јужна Србија више неће бити „слепо црево Србије“ јер коалиција окупљена око
социјалиста има велике планове за ове крајеве.
- Нажалост најнеразвијеније општине у Србији су управо општине на истоку и југу Србије, делови земље који су током историје поднели и највеће жртве.
Србија не може да опстане уколико ће РТБ да буде терет Србији. Он треба да
буде покретачка снага Србије. Није лако али мислим да ми имамо потенцијала

КЛАДОВО - За локалне изборе 24. априла Општинска изборна комисија прогласила је шест листа на којима су имена 111 кандидата за 28 одборника
колико броји сазив СО Кладово.Под редним бројем 1 је листа Српске напредне
странке "Александар Вучић-Србија побеђује" са 28 кандидата за одборнике , на
гласачком листићу под редном броју 2 биће листа "Демократска странка Бојан
Пајтић "са 15 кандидата за одборнике, под редним бројем 3 је листа "Ивица
Дачић Социјалистичка партија Србије" са именима 28 кандидата за одборнике.
Листа "др Војислав Шешељ СРС " са именима 10 кандидата за одборнике је под редним бројем 4, док је на редном броју 5 листа групе грађана "Румунска национална мањина за Кладово "Тихан Матасаревић” са именима 10
кандидата за за састав локалног парламента.
Под редним бројем 6 је листа "СДС Борис Тадић" са именима 20 кандидата за одборнике.
Грађани општине Кладово гласаће на 31 бирачком месту , од којих је
девет у граду ,а 22 у сеоским срединама. У бирачки списак те подунавске општине уписано је 22923 бирача или 255 мање него на претходним парламентарним изборима 2014. године.када је право гласа имало 23278 лица.
М.Р.

DOO "Agava" Novi Sad
potrazuje radnike:

да дамо одређене предлоге без обзира што се наши људи не налазе у пословодствима тих предузећа – истакао је Дачић.
Конвенцији у Неготину и Зајечару присуствовали су и Драган Марковић
Палма, лидер Јединствене Србије, Иван Карић испред Зелених Србије и Никола
Шаиновић, који је у СПС задужен за источну и јужну Србију.
- Исток Србије поседује једно додатно богатство. То је збир обичаја, наслеђа, култура и традиција које са собом носе многе националне мањине које на
овом простору заједно живе, раде и школују се. Коалиција СПС-ЈС се увек залагала за једнака права за све и зато траје, трајаће јер рок трајања њених идеја неограничен – рекао је Дачић.
Лидери ове коалиције представили су своје кандидате за народне посланике, у Борском округу: Радована Арежину (Кладово), Драгана Жикића (Бор),
Славишу Божиновића (Мајданпек) и Дејана Крстића (Неготин), а у Зајечарском:
Мирка Николића (Зајечар), Марију Цветановић (Књажевац) и Снежану Радовановић (Сокобања).
С.М.Ј.

Evropa-potrebni:
- Ugostiteljski radnici
- Medicinske sestre
- Gerentonegovateljice
- Bebisiterke
- Domaćice-Pomoćne radnice
Pasoš Evropske unije i srpski
DOO "Agava" Novi Sad, Bate Brkića 3,
tel: 021/496-333; fax:021/400-148; 063/271202
www.agava.rs; info@agava.rs; RV 09-17 h
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ДРУШТВО
СПС: Посета домаћинству Тодоровић у Злоту

СТАРОСТ ОРЕ А МЛАДОСТ НЕ ЖАЊЕ
БОР - Ко не сеје тај неће ни жети. Државни подстицаји нису дали жељене
резултате јер нису одлазили тамо где је најпотребније. Пољопривредници слабо
информисани од државе и локалних самоуправа и не знају за све повољности и
подстицаје. Пољопрпивредом се претежно баве старачка домаћинста-нема младих, део је закључака у својеврсној трибини на отвореном у домаћинству Жарка
Тодоровића, сточара и пољопривредника из Злота, у склопу предизборне кампање Социјалистичке партије Србије (СПС).

Снежана Богосављевић Бошковић, функционер СПС-а и министарка пољопривреде и заштите животне средине у техничкој Влади Србије признаје да
када кажете да је субвенција пољопривредницима 100 евра по хектару то изгледа
мало, али то је државу у претходне две године коштало око 450 милиона евра.
За војвођанске пољопривреднике то је значајно, јер они имају велике поседе, док
за пољопривреднике у источној Србији је то, свакако, мало, јер поседују свега по
неколико хектара земље. С једне стране, држава издваја огромна средства а нема
резултата тог субвенционисања.
- Нема нових воћњака, нема нове механизације, нема противградне
мреже, наводњавања, па нам суша однесе сав мукотрпан рад и сву зараду. То је
бацање пара у бунар, а новца више нема. Држава има новца колико има, и мора
негде да смањи да би на другом месту повећала. Зато треба улагати плански како
би се постигао ефекат и подигла пољопривреда.Очито је да су грађани лоше обавештени, да не знају за све мере које држава предузима. Рецимо, ако ви као пољопривредници уложите својих 10 хиљада евра у унапређење пољоппривредне
производње, држава вам враћа 5,5 хиљаде евра, или 55 одсто од ваше инвестиције - рекла је Богосављевић Бошковић.
У својеврсној трибини на отвореном мештани села Злот су постављали
многа питања, али и износили своје ставове.
Е.Т.

БРОЈ 187
Потпредседник СНС Никола Селаковић обишао Сокобању

УРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
СОКОБАЊА - Министар правде у техничкој Влади Србије и потпредседник СНС Никола Селаковић, нагласио је протеклог викенда приликом посете Сокобањи, да је за развој овог туристичког места кључна уређена инфраструктура
као и да без добрих путева нема ни озбиљног бављења туризмом. Он је Сокобању посетио у оквиру кампање за предстојеће парламентарне и локалне изборе,
и обратио се окупљеним грађанима у центру града којима је поручио да ће се залагати за развој инфраструктуре, обнову и модернизацију бањског туризма. Министар је обећао и већа улагања у Сокобању у будућности уз поруку да ова
општина може да буде пример да држава враћа живот источном делу Србије.
Селаковић је обишао и плантажу јабука “Тера оптима” у селу Зуцковац,
породичну компанију власника Страхиње Јокића из Тополе који своје производе
извози у земље Европске уније.
- Драго ми је што сам имао прилике да посетим газдинство Страхиње
Јовића, једног домаћег инвеститора, човека из срца Шумадије који је дошао овде
у Сокобању где последња реч пољопривредне струке каже да су овде идеални
услови за узгој јабука - рекао је Селаковић.
Он је нагласио да је на држави да обезбеди добро тржиште за наше
производе.
- Све оно што је потребно за обраду земље почев од нових трактора,
прикључних машина, материјала за пластенике, држава ће субвенционисати 50
посто. На овом примеру, а односи се на пољопривредну производњу породице
Јокић и пласман њихових производа, се види да у Србији може да се произведе
производ за најизбирљивијег купца у свету - додао је Селаковић.
М.Б.

Селаковић у Сокобањи

Уз пролећно уређење обављени и други важни послови у граду

МАЈДАНПЕК ДОБИО
ЈОШ ЈЕДАН СЕМАФОР
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је прошле недеље постављен семафор, на раскрсници улица Пионирска и Николе Тесле. То је од значаја,
како за уређеност саобраћајница и укупну безбедност учесника у саобраћају, тако и за полагање возачких
испита. Граду је, у последњих пар
година, а у складу са актуелним законским решењима за то, недостајала још најмање једна
семафоризована раскрсница, као и
пројекат саобраћајно техничке регулације саобраћаја.
Прошле године урађена је
неопходна документација, а постављање семафора представљало је завршну фазу. У питању је
уређај новије технологије, Лед расвета и дигитални командни уређај.
Из Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
најављују и скори почетак радова
на хоризонталној саобраћајној сигнализацији, а потом и вертикалној.
Почетком недеље замењена је и ограда на дечијем вртићу
код Ц зграда. Тих 70-так метара
нове жичане ограде, ово место поново чини безбедним за боравак и
игру најмлађих.
С.В.
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Комасација у Влашком Пољу

ОД ДОБРЕ НАМЕРЕ ДО ПРОБЛЕМА
КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан
Ђокић и представници немачког
ГИЗ-а и Министарства пољопривреде разговорали су у Влашком
Пољу са пољопривредницима,
незадовољним комасацијом. Локална самоуправа, како је речено,
издвојиће додатна средства за
рашчишћавање терена.
Добра намера да се уређењем пољопривредног земљишта у Влашком Пољу, створе
услови за развој пољопривреде
показала се у пракси као тежак
процес са пуно незадовољних
људи. Док једни сматрају да је
село комасацијом добило много,
други мисле да се поступало неправедно, да су уместо ораница
добили шуме, као и да је било
привилегованих.
- Ушли смо у процес комасације зато што нисмо имали
добре путеве и нисмо могли да
дођемо до својих њива. Сада су
путеви уређени и до њива се
може и путничким колима - каже
Миломир Петровић из Влашког
поља.
Још један мештанин
Влашког поља Слободан Првуловић, тврди да људи уопште нису
задовољни комасацијом.

- Катастрофа је шта је
урађено. Узимане су обрадиве
површине добијани кршеви и
шуме –наглашава Првуловић, а
Вукашин Радосављевић додаје :
- Прво су надељени блиски
пријатељи чланова комисије, они
су добили адекватну површину,

чког ГИЗ-а и Министарства пољопривреде. Након жучне дискусије
председник општине Милан
Ђокић предложио је да општина
реши део проблема издвајањем
додатних средстава за рашчишћавање терена.
- Ми ћемо као локална са-

бољу него што су имали.
Своје примедбе влашкопољци су саопштили локалној самоуправи, представницима нема-

моуправа у наредним данима покушати да решимо део проблема
тако што ћемо издвојити додатна
средства за рашчишћавање те-

рена, одвожење камења. Надам
се да ћемо тиме повећати проценат задовољних наделом, који, у
складу са законом, имају право
на жалбу- казао је Ђокић.
Сваки учесник комасације, незадовољан наделом,
моћи ће да се обрати Министарству пољопривреде, истакао
је Зоран Кнежевић из Управе за
пољопривредно земљиште.
- Што се наделе тиче, ми
смо им указали да уколико нису
задовољни имају права на жалбу
и ми ћемо као Министарство пољопривреде, у складу са законом, то и одлучити. Све оне који
буду у праву, Министарство ће поништити наделу и тражити од комисије да изврши нову наделу
пољопривредног земљишта –
рекао је Кнежевић.
Комасација у Влашком
Пољу почела је пре готово три године на око 200 хектара. Поред
уређења пољопривредног земљишта, изграђено је 18 километара пољских путева, ископано
око километар и по канала. Био је
то посао у који су немачка организација за међународну сарадњу
ГИЗ и Министарство пољопривреде Републике Србије уложили
око 200 хиљада евра.
Љ.П.
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Саопштење коалиције Двери-ДСС у Бору

БОРБА ПРОТИВ ''БЕЛЕ КУГЕ''
БОР - У време када нас је између два пописа нестало преко пола
милиона људи, када сваке године у
Србији бела куга однесе један град величине Бора, крајње је време да се
прекине овај политички циркус у Србији
и да се сви сложно окупимо и ујединимо око најважнијег националног питања у Србији у овом веку –
Хоће ли Срби дочекати ХХII век?
Наша патриотска коалиција ДвериДСС предлаже три мере:
• Оснивање Министарства за
породицу
• Оснивање Фонда за борбу
против беле куге
• Националне пензије за мајке
са троје и више деце
Мајке су хероји наше земље и
држава мора наћи начин да им помогне, како би се повећао наталитет и
стабилизовао број становника.

Средства се могу наћи на следећи начин:
• Прерасподелом уплате обавезних доприноса на личне зараде запосленог
• Добровољним прилозима
становништва
• Помоћу српске дијаспоре
• Породичним динаром –
динар за бебе.
(Наиме, дневно се у Републици Србији изда 4,2 милиона фискалних рачуна. Ако се приликом штампе
сваког фискалног рачуна одвоји само
по један динар за горе поменути фонд,
на годишњем нивоу то износи милијарду и 533 милона динара)
• Одвајањем од профита свих
привредника, и домаћих и страних у износу од само 1% од укупне добити
Има решења, само није било
решености оних који су на власти да се

са решењима крене.
Да су решења могућа - доказ
је победа наше двогодишње петиције и
породичне повеље да се трудницама
више не одузима 35 % од личног до-

хотка коју је власт под притиском јавности морала да донесе пре прошлих избора, а позитивне мере су и даље
остале на снази.

У кладовским селима отворена грађевинска сезона

Локална самоуправа помаже ратне ветеране

УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

СКУПШТИНА РАТНИХ ВЕТЕРАНА

КЛАДОВО - Нову грађевинску сезону у Кладовском крају отворили су
радови на уређењу инфраструктуре у неколико насеља. У Милутиновцу су завршени радови на изградњи одводног канала дужине око 300 метара за прихват
атмосферских вода, које се у насеље сливају са Милутиновачког брда и које ће
уместо у село сада отицати у Дунав.

Локална самоуправа препознала је тежину проблема и активно се
укључила у његово решавање. Завршени су и радови у приградском насељу Кладушница на реконструкцији водоводне мреже у улици Бориса Кидрича.
Након изградње 2140 метара канализационе мреже у насељу Корбово
завршено је асфалтирање дела оштећених улица. Уграђено је око 300 тона асфалтне масе, а обавеза је била да се путна мрежа у том насељу доведе у стање
пре почетка извођења радова, који су завршени у задатом року.
Механизација и радници Београдске фирме "Ветриком" преселили су се
у Рткову где санирају оштећења на улицама. То је финале посла за чију реализацију су преговори почели пре шест година.
- То је део обавеза ХЕ " Ђердап 1 " према насељима у Дунавском приобаљу које су дефинисане након изградње друге Ђердапске хидроцентрале.Разговоре о извођењу радова започели смо пре шест година, а њихов ефекат види
се овог априла .У Рткову је окончана прва фаза комплексног посла који се ближи
крају- објашњава Јован Стингић начелник општинске управе Кладово.
Радисав Чучулановић, менаџер општине Кладово, истиче да је у два насеља у Доњем Кључу постављено је око четири километра цеви за канализацију.
- За санирање путне инфраструктуре утрошено је 730 тона асфалтне
масе, а вредност радова је 45 милиона динара. Инвеститор је ХЕ "Ђердап"- додао
је Чучулановић.
На састанку мештана, руководства општине и извођача радова дефинисани су сви услови за почетак изградње око 1450 метара фекалне канализационе мреже у Ђердапској улици у насељу Велесница. Након грубих земљаних
радова уследиће градња око 70 шахти и полагање ПВЦ црева.
Радови у Велесници поверени су предузећу "Ветриком" из Београда,
вредност инвестиције је око 21 милион динара, инвеститор је ХЕ "Ђердап", а рок
за завршетак сложеног посла је 210 дана.
- Изградња канализационе линије у Велесници, Корбову и Рткову као и
радови у другим селима још једна је потврда да локална самоуправа настоји да
подигне квалитет живота у селима.То је наша обавеза,много тога је пропуштено
у минулом периоду,али успевамо да обезбедимо финансирање најургентнијих
пројеката-казао је за недељник Тимочке др Драган Будујкић председник општине
Кладово.
М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Локална самоуправа захвална је ратним ветеранима за
све што су учинили и помоћи ће им на сваки могући начин, поручио је председник
општине Милан Ђокић на Скупштини Удружења Српских ратних ветерана.
- Ниједна држава се не поноси својим ратовима, али ми као локална самоуправа желимо да покажемо да се својих ратних ветерана не само не стидимо,
већ да их подржавамо на сваки могући начин, - рекао је Милан Ђокић, председник
општине, на првој Скупштини Удружења српских ратних ветерана Књажевца.
Он је нагласио да је покренута иницијатива за обезбеђење попуста за
све оне који се легитимишу као учесници ратова од 1990. до 2000. године за све
комуналне услуге које пружа локална самоуправа.
- То су цене грејања, воде, одвожења смећа и у преговорима са јавним
предузећима дефинисаћемо колики ће попуст бити. У области пољопривреде, у
претходне четири године уложили смо преко 120 милиона динара у разне субвенције и програме, а међу корисницима су свакако били и ратни ветерани. За
њих припремамо посебне повољности у 2017. пошто су програми за пољопривреду за ову годину већ дефинисани и одобрени од стране надлежног Министарства - изјавио је Ђокић.
Од наредне године ратни ветерани имаће бенефиције у смислу мањег
неопходног учешћа за пољопривредне субвенције, а локална самоуправа субвенционисаће и програме за самозапошљавање ветерана, додао је председник
општине.
Скупштини је присуствовао и Ненад Иванишевић, државни секретар у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
- Посету Књажевцу искористио сам за разговор са председником општине. Било је речи о могућностима да Књажевац буде једна од општина која ће
учествовати на Европском програму у области развоја социјалне политике, који
би помогао запошљавање ратних ветерана, као и чланова њихових породица –
казао је Иванишевић.
Он је подсетио и да је Књажевац и до сада имао подршку овог Министарства, с обзиром да је из наменских трансфера добио више од четири милиона, а у установе у Књажевцу Министарство је уложено преко 20 милиона само
у последње две године.

- Порука коју сам пренео ветеранима је да држава брине о свим својим
грађанима, да им је захвална за све што су урадили и драго ми је да сам данас
боравио у општини која такође веома брине о овим људим - додао је Иванишевић.
По завршетку Скупштине, члановима Удружења српских ратних ветерана подељене су картице уз које ће моћи да на бензинској пумпи Михајловић купују гориво уз попуст.
Љ.П.
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Петиција Дијабетолошког савеза Србије у Зајечару

“СИГУРАН ГЛАС”- ПОДРШКА
ОСОБАМА СА ДИЈАБЕТЕСОМ
ЗАЈЕЧАР - У оквиру
кампање „Сигуран глас“ коју
реализује Дијабетолошки савез Србије, 05. април 2016.
године, у центру Зајечара
грађани су потписивали петицију подршке особама са
дијабетесом. Циљеви ове акције били су подизање свести
о проблемима и потребама
особа са дијабетесом као и
указивање надлежним институцијама Републике Србије
на потребе адекватног лечења и контролисања дијабетеса. Акцију је подржао и
председник Скупштине града
Зајечара Стефан Занков, који је својим присуством указао на значај спровођења
активности које доприносе
бољем положају особа са
дијабетесом.
Зајечар је након Ниша,
други град у којем је организована акција гласања за
здравље, а кампања прикупљања потписа и указивања
на приоритетне проблеме
особа са дијабетесом наставља се и у другим градовима Србије.
Дијабетес је једна од
болести која је у 21. веку у великој експанзији. Код нас је
пети водећи узрок умирања,
а процењује се да у Србији
више од 700.000 одраслих

особа има дијабетес. Кампањом „Сигуран глас“ желимо
да упознамо грађане са потребама особа са дијабете-

вез Србије од надлежних институција тражи обезбеђивање већег броја педијатријских ендокринолога за рад

сом и позовемо их да свој
глас дају за здравље, јер је то
заиста „сигуран глас“ који
особама са дијабетесом може да сачува и промени живот. Стога се захваљујем
грађанима Зајечара што су
нам се данас прикључили у
великом броју и подржали
здравље – истакао јеМиодраг
Ђорђевић, председникДијабетолошког савеза Ср- бије.
Прикупљањем 5.000
гласова, Дијабетолошки са-

са децом оболелом од
дијабетеса, већу доступност
трачица за мерења шећера у
крви о трошку Републичког
фонда за здравствено осигурање, као и увођење нових
лекова на листу Републичког
фонда за здравствено осигурање који представљају
најбољу терапију за оболеле
од Типа 2 дијабетеса.
Превентивни центар
Дома здравља Зајечар је
свим заинтересованим гра-

ђанима радио индивидуалну
процену ризика за настанак
типа 2 дијабетеса и мерење
шећера у крви, а акцији су се
прикључили и ученици медицинске школе. На тај начин је
још једном скренута пажња
на важност раног откривања
дијабетеса и превенције ове
болести.
Током трајања кампање “Сигуран глас” биће организоване различите медијске активности, скупови,
промо штандови, јавне трибине и друге акције како би
се грађани информисали о
узроцима настанка дијабетеса и видовима лечења ове
болести, али и како би се
скренула пажња јавности на
вишеструке проблеме са
којима се особе са дијабетесом суочавају у нашој земљи.
Светска здравствена
организација је 2016. годину
посветила борби против дијабетеса, а 7. априла, на Светски дан здравља, Дијабетолошки савез Србије ће „сигурне гласове“ потражити у
Београду.
О наставку акције и
датумима одржавања у другим градовима у Србији, Дијабетолошки савез ће благовремено обавестити јавност.

Црвени крст обележио Светски дан здравља

УКАЗАНО НА ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНТИВЕ
МАЈДАНПЕК - Светски
дан здравља, 7.април ове године у Србији је протекао у
знаку борбе против шећерне
болести. Под слоганом "Победи дијабетес" који је подразумевао бројне здравствено промотивне и превентивне акције, у обележавање овог дана, укључио се и Црвени крст
Мајданпек организујући бројне
активности за кориснике Народне кухиње.
- За кориснике Народне
кухиње смо одржали краће
предавање о дијабетесу, подела лифлета и другог промотивног материјала, а организована је и бесплатна контрола нивоа шећера у крви, као
и мерење крвног притиска –
казала нам је Тања Голубовић,

секретар Црвеног крста Мајданпек.
Снежана Реџић, активиста ове организације заи-

нтересованим корисницима је
проверавала ниво шећера у
крви.
- Упознали смо их са

симптомима дијабетеса који
се не смеју занемаривати и
указали на значај повремених
контрола и превентиве против
ове тешке и на жалост, све заступљеније болести – рекла је
Реџићка.
Сама акција показала
је да не мали број корисника
Народне кухиње, изузимајући
децу, има и здравствене тегобе које се не смеју занемаривати, а које су у мајданпечком Црвеном крсту, као њихови пријатељи у свакој невољи желе да спрече, па указују и спроводе превентивне
акције.
Поводом светског дана
здравља у Мајданпеку су организоване и друге акције и активности.
С.В.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА
Роми и даље једна од
најугроженијих група, која се још
увек суочава са тешким условима
за живот и дискриминацијом у
приступу социјалној помоћи, здравственој заштити, запошљавању и адекватном становању наводе извештаји независних тела.
На Међународни дан Рома, 8. април 2016, Делегација Европске уније у Републици Србији,
Тим Уједињених нација у Србији,
Мисија ОЕБС-а у Србији и Канцеларија Савета Европе у Београду
поново истичу чврсту посвећеност једнакости и недискриминацији.
Данас се ромска заједница, иначе највећа етничка мањина у Европи, и даље суочава
са вишеструком дискриминацијом и маргинализацијом у земљама широм Европе, па и у
Србији. Роми су и даље најугроженија група; они се и даље суочавају са тешким условима за
живот и дискриминацијом у приступу социјалној помоћи, здравственој заштити, запошљавању и
адекватном становању, наводи се
у извештајима релевантних међународних организација, као и у
извештајима независних тела Ре-

публике Србије.
На хиљаде Рома представљају најрањивију и најмаргинализованију групу међу интерно
расељеним лицима, и они се и
даље суочавају са препрекама у
приступу својим правима и трајним решењима.
Међународни и европски
стандарди људских права јасно

дефинишу једнакост пред законом и забрањују дискриминацију
по свим основима, укључујући и
дискриминацију на основу етничке припадности. Боља инклузија Рома ће учврстити свакодневну демократију и владавину
права. То је једини начин да се
достигне друштво које је засновано на принципу једнаких могућ-

ности где свако има право да
буде укључен и да се свачије
мишљење чује.
На данашњи дан, позивамо све заинтересоване да наставе одлучно да раде на
политикама за инклузију Рома у
Србији, у складу са Стратегијом
за инклузију Рома за период од
2016. до 2025. године и Акционим
планом за остваривање права националних мањина које је Влада
Републике Србије недавно усвојила.
Делегација Европске уније, Канцеларија Савета Европе,
Мисија ОЕБС-а у Србији и Тим
Уједињених нација у Србији и
даље настоје да унапреде живот
Рома у Србији и осигурају поштовање њихових основних права,
као и да у тим настојањима пруже
подршку партнерима у Србији.
Међународни дан Рома
се сваке године слави 8. априла,
у знак сећања на оснивање прве
велике међународне ромске цивилне иницијативе,Међународне
ромске уније, 1971. године.
Делегација Европске уније у Републици Србији, Тим
Уједињених нација у Србији, Мисија ОЕБС-а у Србији и Канцеларија Савета Европе у Београду

У Тодорчетовом конаку до 28.априла изложба

Завршен конкурс за XIV изложбу “Жене сликари- Мајданпек 2016”

„РУПЕ“

ИЗУЗЕТНИ РАДОВИ И КОНКУРЕНЦИЈА

НЕГОТИН – Уметница Жељка Алексић која је за кратко време својим
фотографијама одушевила грађане не само родног Књажевца, већ и суседног
Зајечара, а за свој рад добила бројна признања у Србији, Хрватској и Босни, представила је и Неготинцима свој несвакидашњи пројекат назван “Рупе”. Ова изложба је у Књажевцу премијерно приказана прошлог лета, а у Неготину ће бити
изложена до 28. априла, у галерији Тодорчетовог конака.
- Изложба „Рупе“ део је пројекта који ауторка Жељка Алексић ради од
2014. године, стављајући себе и посматрача у улогу воајера, поигравајући се са
потребом човека да буде виђен и да га виде. Тридесет фотографија, рађених у
црно-белој техници, постављено је у црне кутије распоређене у изложбеном про-

МАЈДАНПЕК - Конкурс за учешће на XIV међународној изложби “Жене
сликари Мајданпек 2016” је завршен, а организатор, Центар за културу Мајданпек
и запослени у њему, су до половине априла били у обавези да саопште одлуку о
радовима 192 уметнице из осам земаља света које у пет категорија: Сликарство,
Цртеж, Графика, Скулптура и Дигитал арт, пријавиле своје радове и конкуришу
за вредне награде организатора.
Конкурс за XIV изложбу “Жене сликари - Мајданпек 2016”, показао је велико интересовање уметница из осам земаља, при чему су најбројније из Србије,
а у свакој од пет такмичарских категорија обезбедио учешће 10 и више учесница.
- Овогодишња изложба је већ посебна по броју учесница, по вредним
радовима који су пристигли и који ће јој обезбедити завидан квалитет - каже Зоран
Митровић, из Центра за културу Мајданпек као један од људи са великим заслугама за њено одржавање још од прве и наводи да је и она потпуно самофинансирајућа, да се ни један динар из буџета неће морати да издвоји за њено
одржавање.

стору. Фотографије које приказују мушке и женске актове могу се видети кроз рупу
на кутији уз помоћ унутрашњег осветљења. На овај начин инсталације у простору
активирају посматрача да се укључи у поступак, погледа кроз рупу. Посматрач је
уведен у интимни тренутак, изазван да погледа, завири у туђи простор, стављен
у позицију воајера, несвесно укључен у дешавање као посматрач, из безбедне
позиције „иза рупе“, са места фотографа – истакла је отварајући изложбу Милена
Милошевић Мицић, в.д.д директорка Завичајног музеја у Књажевцу.
Овом изложбом настављена је успешна сарадња књажевачког и неготинског музеја, истакао је Ивица Трајковић, директор Музеја Крајине. Младој уметници ово је трећа самостална изложба у оквиру овог пројекта који је изазвао
велику пажњу, али и позитивне критике свих који су је видели.
С.М.Ј.

Он је нагласио и да би интересовање уметница из света било далеко
веће, да их не прате веома високи трошкови слања и враћања радова што ће као
проблем покушати да предоче људима у ресорном министарству, како би се обезбедило решење за неке наредне изложбе.
С.В.

