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Одржана седница СО Кладово

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 65 МИЛИОНА ДИНАРА
КЛАДОВО - На седници
Скупштине одборници су једногласно усвојили трећи овогодишњи ребаланс општинског буџета.
Приходна страна општинске касе у
износу од 702,3 милиона није се
променила јер је обављено преусмеравање 2,6 милиона динара
унутар економске класификације
буџетских примања и расхода. Подршку скупштинске већине добио је
Извештај о извршењу буџета општине Кладово за првих девет месеци ове године. Укупни приходи
реализовани су у износу од 436,5
милиона динара или 72 одсто од
плана за тај период у години.
С обзиром да су расходи
износили 371 милион динара или
57 одсто, забележен је суфицит од
65 милиона динара. То је потврда
домаћинског пословања.
- Ми не одступамо од зацртаног циља у коме је приоритет
рационалност у пословању.Тај
тренд пратимо до краја године, али
И у периоду пред нама. Прошла су
времена расипања и ненаменског
трошења новца пореских обвезника- поручио је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.
На седници Скупштине усвојена је и допуна Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за изградњу "Кладово" са

Законом о јавним предузећима по
којој ће се будући послови обављати за потребе општине Кладово
након закључења Уговора са извршним органом локалне самоуправе док не оде у ликвидацију.
Због гашења те фирме 29,6 милиона динара преусмерено је унутар већ одређених позиција на
расходној страни општинске касе.
Подршку је добила и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за 2015. годину, у коме

су 344 извршиоца. Бројно стање
није промењено већ је дошло до
измене појединачног броја запослених у организационим јединицама локалне самопуправе, што је
у складу са Законом о буџетском
систему јер од 15. децембра јавна
предузећа на локалном нивоу не
могу да послују као индиректни корисници буџета. Те одлуке удомиле
су све раднике Дирекције.
- Нико од запослених није
остао без посла. Добили су прилику да се искажу на новим радним

местима. Њих четрнаесторо биђе
распоређено у Општинску управу,
по двоје ће у Јавна предузећа "Јединство " и "Комуналац” и у Предшколску установу "Невен", док је
један радник распоређен у Центар
за културу- додао је Чучулановић.
Одборници су подржали
предлог измена и допуне Одлуке о
општинској управи по којој се формирају одељење за планирање и
инвестициона улагања и Кабинет
председника општине. Одборници
су дали зелено светло и допуни
Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузећа "Комуналац", које
ће се убудуће старати о јавним и
некатегорисаним путевима на локалу, као и о одржавању јавног
осветљења.
На седници је усвојен и
предлог Одлуке о локалним комуналним таксама, али и предлог одлуке о изменама Пословника о
раду Скупштине општине Кладово
јер обраћање шефова одборничких гурупа по тачкама дневног реда
седнице са 15 смањено на десет
минута уз очекиван монолог дела
опозиције.
За в.д. директора ТОО општине Кладово именован је Давид
Ђурђевић, досадашњи члан Општинског већа задужен за малу
привреду.
М.Р.

Одржана и друга седница општинског парламента у новембру

ВИШЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ
МАЈДАНПЕК - Општински
парламент у Мајданпеку је последњег дана новембра одржао и друго
заседање, утврђујући, поред осталог, просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности, као основицу за утврђивање
пореза на имовину за 2017.годину.
Оне су у односу на овогодишње
веће за 1-1,5 одсто за станове и
куће у првој и другој зони, а у трећој
за око пет одсто, што значи да ће
износи на пореским решењима
бити тек нешто виши од овогодишњих. Нове основице ће утицати да
буџетски приходи, по том основу, у
наредној години буду за око 1 – 1,5
милиона динара већи него у
2016.години.
Расправљајући о овом питању, поједини одборници били су
мишљења да порез на пословни
простор, који треба да се у првој
зони увећа за 20 одсто, не треба да
расте, јер је велики број локала у
Мајданпеку, празан. Чуло се и да је
узорак који служи за утврђивање
основице мали, па тако настају
оваква решења. Било је предлога

да се ова тачка дневног реда одложи, да се уведе више од садашње три зоне, јер би тако порез
на некретнине могао да буде различит у инфраструктурно потпуно
уређеним селима и на најудаљенијим салашима.
Одборници су дали саглас-

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Маријана Миловановић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

ност на Извештај о пословању ЈП
за стамбене услуге Мајданпек за
прошлу годину, а усвојили и измене
и допуне програма пословања ЈП
за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек за 2016. и 2017. годину,
са програмима одржавања чистоће
јавних и зелених површина, текућег

одржавања улица и тротоара, водотокова на водама другог реда,
зимског одржавања и одржавања
јавне расвете. Усвојена је одлука о
измени допуни мреже предшколских установа, а донета и одлука о
одређивању матичних подручја на
подручју општине Мајданпек, по
којој ће сва насеља бити покривена
из пет седишта. Општински парламент је дао сагласност да се потраживања општине у висини од око
милион динара према „Трајал корпорацији“, а.д. Крушевац конвертују
у удео општине у капиталу
друштва.
У оквиру кадровских питања, разрешени су досадашњи и
именовани нови чланови школских
одбора, као и савета родитеља,
Управног одбора Фондације за локални економски развој и Надзорног одбора ЈКП „Водовод“. За в.д.
директора Туристичке организације
општине Мајданпек именован је
Петар Јовановић, дипломирани
менаџер економије из Доњег Милановца.
И.Ћ.

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

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Одржана седница Скупштине општине Неготин

НОВЕ ЦЕНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

НЕГОТИН - Одборници Скупштине општине Неготин са 32 гласа за
од укупно присутна 43 одборника на
29.седници локалној парламента усвојили су нову просечну цену квадратног
метра
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за наредну годину. Просечна цена је у екстра
зони код станова утврђена на 59.531
динар, а код кућа на 34.000, за разлику
од 2016. када је износила око 60.000,
односно 45.000 динара. У првој зони,
међутим, дошло је до повећања просечне цене, па је она код станова утврђена на 67.974, а код кућа на 34.000
динара.
Конкретно, порески обвезници
који имају станове у екстра зони порез
ће у 2017. плаћати скоро као и у текућој
години, али ће зато онима са становима истих карактеристика у првој зони
порез бити скупљи, па ће им годишње
задужење износити 5.430 динара, уместо као до сада 4.400 динара. Порески
обвезници у екстра зони који имају куће
од рецимо просечно сто квадрата, у
којима живи власник и које су старе две
деценије добиће у 2017. решење да
порез уместо 7.200 плаћају 5.440 динара, док ће онима у првој зони пореско
задужење за кућу исте квадратуре и са
истим параметрима уместо 5.120 као
у 2016. износити 5.440 динара.
- Просечна цена у зони у којој
није било најмање три промета одговарајућих непокретности од 1.јануара до

30.септембра за те непокретности утврђује се на основу просека просечних
цена остварених у граничним зонама у
којима је у том периоду било најмање
три промета одговарајућих непокретности. Ако ни у граничним зонама није
било промета одговарајућих непокретности основица пореза на имовину за
те непокретности у зони у којој није
било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у зони обвезника
који не води пословне књиге за текућу
годину – наводи се у образложењу ове
одлуке.
Просечна цена станова у другој зони утврђена је на 46.495 динара,
а у трећој и четвртој на 25.016 динара.
Код кућа је просечна зона у другој зони
30.000, трећој 22.000, а у четвртој
15.000 динара. Обвезницима који не
воде пословне књиге основице пореза
на имовину за 2017. просечна цена утврђује се према ценама из ове године
и то за пословне зграде и друге надземне и подземне грађевинске објекте
у екстра зони 77.000 динара, првој
70.000, другој 55.000, трећој 45.000, а у
четвртој 40.000 динара, док је код гаража цена 20.000 динара у свим зонама.
Одборници владајуће коалиције, странака окупљених око СНС и
СПС, са 32 гласа за усвојили су и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Неготин за 2016. го-

дину. Одлука је, образложила је Валентина Ђуричић, шеф Одељења за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију морала да се усагласи са
изменама и допунама Закона о буџетском систему који прописује да јавна
предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне самоуправе, а
у општини Неготин је то Јавно предузеће за грађевинско земљиште, од
1.децембра више не могу да буду индиректни корисници средстава из општинске касе. Зато је, додала је
Ђуричићева, Општина Неготин преузела обавезу финансирања неизмирених обавеза тог предузећа до краја
2016. по основу текућих поправки и
одржавања локалних путева и капиталних инвестиција које су биле уговорене,
па је изменом и допуном Одлуке о буџету извршена прерасподела средстава на друге позиције.
У наставку седнице која је почела минутом ћутања због смрти почасног грађанина Неготина сликара
Радислава Тркуље, дата је сагласност
на статусну промену, односно припајање Јавног предузећа за грађевинско земљиште Јавном комуналном
предузећу „Бадњево“, а усвојена је и
одлука о преузимању обавеза овог
предузећа. У рекордном року, за непуних сат времена, усвојене су и одлуке
о измени и допуни Одлуке о доношењу
ПДР коридора далековода 110 кВ из-

међу ТС 110/35 кВ „Мосна“ и 110/35 кВ
„Никине воде“ деоница на територији
општине Неготин, о прибављању непокретности у јавну својину бестеретним правним послом у катастарским
општинама Неготин и Јабуковац, решење о именовању чланова школских
одбора ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик,
Уметничке школе „Стеван Мокрањац“
Неготин, као и решење о именовању
УО и НО Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин.
Одборници су већином гласова и без дискусије усвојили и решење о давању сагласности на одлуку
Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа по обрачунима за грејну сезону 2016/2017,
којим је предвиђено да потрошачи варијабилни и фиксни део плаћају од октобра до априла, до последњег дана у
наредном месецу за претходни месец.
Овим решењем је утврђено да ће
обрачуни за период мај-септембар
2017. садржати само фиксни део цене
грејања са валутом плаћања 15-20
дана наредног месеца.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“
суфинансира Општина Неготин

Заказани избори за чланове Савета месне заједнице Јасиково

ИЗБОРИ 25.ДЕЦЕМБРА
МАЈДАНПЕК - У већини
месних заједница општине Мајданпек, са изузетком Клокочевца, где нису били предвиђени, јер мандат изабранима
траје још две године, 24.априла,
одржани су избори за чланове
савета месних заједница. Нису,
међутим, у Градској месној заједници Мајданпек и Јасикову,
где, како је тада речено, за спровођење тих избора нису створени услови.
Славиша Божиновић, пр-

едседник Скупштине општине
Мајданпек, донео је одлуку о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Јасиково и
заказао их за недељу, 25.децембар. Рокови за изборне радње почели су да теку, а сви представници политичких партија и
група грађана позвани су на толерантно понашање и међусобно
уважавање, са циљем да буду
изабрани најбољи кандидати и
програми у интересу развоја
села.
И.Ћ.
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Одржани Сусрети етно удружења и асоцијација Србије

Т Р А Д И Ц И Ј О М
КЊАЖЕВАЦ - Под слоганом ''Традицијом у Европу'', у
Књажевцу су трећег и четвртог
децембра одржани Сусрети
етно удружења и асоцијација
Србије, које већ једанаест година организује Удружење за
неговање традиције ''Извор''.
Манифестација,
коју
смо покренули пре 11 година,
повезала је креативне људе из
целе земље, а придружују нам
се и гости из региона, казала је
на отварању Љиљана Михајловић, председница Удружења за
неговање традиције ''Извор''.
- С поносом истичем да
је из године у годину све више
мушкараца и жена који своју
креативност и маштовитост
стављају у функцију чувања народне баштине, обичаја и навика предака. За све њих,
Сусрети етно удружења већ 11
година незаобилазна су станица. Наше напоре да на овај
начин допринесемо промоцији
културно – историјских и туристичких потенцијала овог дела
Србије, препознала је држава,
а подршка општине никада није
долазила у питање. Удружење
''Извор'', као организатор Сусрета, има срећу да постоји и

ради у граду у коме се зна колико је важно прошлост сачувати за будућност и како традицију искористити за стварање нових вредности – рекла
је Михајловићева.
Брига о култури и традицији, мора да буде мост који
ће спојити прошлост и будућност, нагласио је председник
општине Милан Ђокић.
- Гледајући сву ову децу,
све младе људе, све излагаче
у холу Дома културе, сви ми
заједно можемо да схватимо
колико су овакви сусрети

У
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важни. Они повезују прошлост
са будућношћу, повезују људе,
градове. Масовност овог скупа,
која је из године у годину све
већа, говори нам да смо на
добром правцу. А добар правац
је лако видети ако неко жели да
погледа шта је његова прошлост, онда ће непогрешиво

одабрати прави пут за будућност. Традиција мора да буде
мост, који ће спојити лепу прошлост са, надам се, срећном
будућношћу – истакао је
Ђокић.
На стотинак штандова
своје рукотворине, старе занате, кулинарска умећа, сеоска
туристичка домаћинства представила су удружења из 25 градова и општина Србије, те основне и средње школе из Књажевца.
Програм свечаног отварања организован је у великој
дворани Дома културе, а пред
пуним гледалиштем наступили
су ансамбл ''Мала ноћна музика'', народни песник Слађан
Илић, Школа фолклора ''Коло'',
ученици Техничке школе. Модним ревијама представила су
се удружења ''Радиност'' из
Алексинца и књажевачки ''Извор''.
Љ.П.

Организатор Пољопривредна стручна и саветодавна служба Књажевац

З И М С К А Ш К ОЛ А З А
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
КЊАЖЕВАЦ - Пољопривредна стручна и саветодавна служба Књажевац организује у Књажевцу и Сокобањи Зимску школу за пољопривредне произвођаче.
У простору Регионалног центра за стручно усавршавање у Књажевцу
организована је Зимска школа за пољопривредне произвођаче. На отварању,
учеснике је поздравио Марко Стојановић, помоћник председника општине.
- И сами знате да без едукације не можемо да имамо добар принос и
квалитетне плодове. Локална самоуправа јако пуно улаже у развој пољопривреде,
али без Пољопривредне стручне службе све то не би имало ефекта-казао је
Стојановић.
Гајење и заштита воћака, пчеларство, сеоски туризам, виноградарски
регистар, биће неке од тема о којима ће са пољопривредницима разговарати
стручњаци за ове области, каже Срђан Цветковић, директор Пољопривредне
стручне и саветодавне службе, која је организатор школе. Он истиче да је едукација један од предуслова за квалитетно бављење пољопривредном производњом.
- Пошто је ово воћарски крај, људи углавном долазе по воћарске савете.
Савете прихватају воћари и повртари, јер су свесни да од дана, или сата заштите
зависи да ли ће бити рода, или ће он бити десеткован због болести и штеточина.
Код ратара и сточара постоји наслеђе ''јер су тако њихове деде радиле'', али стока
не може да се чува као пре сто година. Надам се да ће, уз помоћ оваквих школа
и ратари и сточари кренути на боље, као воћари и повртати - истакао је Цветковић.
Након Књажевца, зимска школа наставља се у Сокобањи, где ће доминантна
тема бити ратарство.
Љ.П.
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Одржан пети Кимит куп у бенч пресу у Белој Паланци

ЗА КЊАЖЕВЧАНЕ 10 ЗЛАТНИХ
И СРЕБРНА МЕДАЉА
КЊАЖЕВАЦ - На петом
Кимит купу у бенч пресу које је
одржано у Белој Паланци чланови Пауерлифтинга клуба из
Књажевца освојили су 10 златних и једну сребрну медаљу.
Овај клуб је на такмичењу заузео прво екипно место као
најјачи клуб у дисциплини Бенч
прес са опремом, док је у дисциплини Бенч прес без опреме
заузео друго место.
За одличне резултате
заслужно је пет такмичара и
две такмичарке овог клуба, саопштено је из клуба.
Књажевчанин Александар Тошић, проглашен је за релативно најјачег јуниора у дисциплини бенч прес за мушкарце са опремом, и он је заузео
прво место у категорији ЈУНИОРА узраста од 20-23 година до
67.5кг. са подигнутих 95 кг.
Александар Радисављевић је у истој категорији до
100кг. са подигнутих 85кг такоже
добио златну медаљу.

Код жена у дисциплини
бенч прес за жене са опремом,
Соња Видојковић је освојила
прво место у категорији ТИНЕЈЏЕРКИ Т-3 узраста од 1819 година до 67.5кг. са
подигнутих 47.5кг. Прво место
припало је и Јелени Маринковић у категорији СЕНИОРА OPEN узраста од 24-39 година
до 67.5кг са подигнутих 75к, и
она је као и Александар, проглашена за релативно и апсо-

лутно најјачу жену у овој дисциплини.
Златне медаље у бенцх
пресс-у за мушкарце без
опреме припале су Александру
Тошићу у кат. ЈУНИОРА узраста од 20-23 година до 67.5кг. са
подигнутих 70 кг, и у истим категоријама Немањи Ранђеловић
до 90кг. са подигнутих 105 кг,
Дарку Ранђеловићу до 75кг. са
подигнутих 85 кг као и Александру Радисављевићу до

100кг. са подигнутих 80кг.
Драган Јотић је заузео
друго место у кат. ЈУНИОРА узраста од 20-23 година до 82.5кг.
са подигнутих 95 кг.
У бенч пресу за жене
без опреме наступиле су
:Јелена Маринковић која је
узела златну медаљу у категорији СЕНИОРА - OPEN узраста
од 24-39 година до 67.5кг са подигнутих 55кг и она је проглашена за релативно и апсолутно
најјачу жену у овој дисциплини.
Најсјајније одличје припало је и Соњи Видојковић у категорији ТИНЕЈЏЕРКИ (Т3)
узраста од 18 - 19 година до
67.5кг. са подигнутих 32.5кг.
На такмичењу је учествовало 30 такмичара из 12
клубова из Србије и Македоније, а одлазак књажевачког
клуба на такмичење помогао је
Спортски савез општине Књажевац, саопштено је из Пауерлифтинг клуба Књажевац.
Д.К.

Саопштење за јавност

У Књажевцу реализован програм „Партиципативно буџетирање“

НОВО РУКОВОДСТВО ЛОКАЛ ПРЕСА

ГРАЂАНИ ГЛАСАЛИ ЗА
ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ

На годишњој скупштини ПУ „Локал прес“., која је одржана у периоду од
1. до 3. децембра у Хотелу „Чигота“ на Златибору, изабрано је ново руководстово,
које ће организацију предводити наредне две године.
Зорица Вишњић, главна уредница „Лозничких новости“, нова је председница Управног одбора ПУ „Локал прес“.
За пет места у Управном одбору редакције су номиновале 12 кандидата
и кандидаткиња. Поред председнице, тајним гласањем, за чланове Управног одбора изабрани су – Драган Ђорђевић, директор „Сремских новина“ из Сремске
Митровице, Дејан Црномарковић, директор и уредник „Независних народних новина Паланачких“ из Смедеревске Паланке, Стојан Марковић, директор „Озон
медие“ из Чачка и Милева Малешић, директорка Телевизије Форум из Пријепоља.
Тематски, скупштина је била посвећена имплемантацији Закона о информисању
и медијима на локалу. На округлом столу под називом ’’ Шта смо очекивали а шта
добили од Закона о јавном информисању и медијима’’ разговарало се о ефектима примене пројектног финансирања на локалне медије.
За чланство су у оквиру скупштине била организована и три тренинга –
”Писање пројеката за суфинансирање медијских садржаја”, ”Кризни менаџмент”
и ”Евалуација пројеката”.
Скупштину је у оквиру пројекта „Јачање капацитета и одрживости локалних медија у Србији“ подржала организацја НЕД (Натионал Ендоwмент фор Демоцрацy). У питању је приватна, непрофитна фондација посвецћена расту и
јачању демократских институција широм света. Сваке године, уз финансијску подршку америчког Конгреса, НЕД подржава више од 1.000 пројеката невладиних
група из иностранства, које се боре за демократске циљеве у више од 90 земаља.
Одржавање радионице „Кризни менаџмент“ подржано је од стране Министарства културе и информисања, у оквиру пројекта ”Јачање капацитета и унапређење професионалних стандарда локалних медија”.

КЊАЖЕВАЦ – Грађани Књажевца су се гласајући за
пројекаткоји ће бити финансиран из буџета у наредној години определили за изградњу прихватилишта за псе. У Књажевцу је и ове
године реализован програм „Партиципативно буџетирање“ током
кога су грађани, својим гласовима, могли да одаберу пројекат који
ће се, средствима локалног буџета, финансирати у наредној години.
- Победник је прихватилиште за псе. Имали смо преко две
и по хиљаде гласова у гласачким кутијама и на интернету. Оно ће
се наћи у буџету за 2017. годину. Већ смо формирали радну групу,
кренули са израдом планске документације и надам се да ћемо у
току 2017 године и реализовати овај пројекат. Свакак да ћемо размишљати и о свим осталим предлозима који су се нашли на гласачком листићу и сигуран сам да ћемо реализовати још неке – каже
Бранислав Јосифовић, шеф кабинета председника општине Књажевац.
Љ.П.
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Усвојена Декларација о очувању румунског језика и националног идентитета

ОДРЖАН КОНГРЕС ВЛАХА СРБИЈЕ
БОР - “Даме и господо,браћо
Румуни. Данас сам овде у својству епископа свих Румуна из Србије. Овде сам
да покажем јединство између Румуна
из Баната и Источне Србије“, овим
речима отпочео је своје излагање епископ Румунске православне цркве из
Вршца Данил Стонеску на недавно
одржаном Конгресу Влаха Србије у хотелу “Језеро“ на Борском језеру.
На Конгресу Влаха Србије,
који је почео симболично у “пет до дванаест“ обзнањено је да су влашки представници 10 организација цивилног
друштва, културно-уметничких друштава, политичких организација и Румунског православног протопрезвитерата
Приобалне Дакије потписали Протокол
о сарадњи и усвојили Декларацију о
очувању румунског језика и националног идентитета.

- Колико год су за вас била
тешка времена, уверавам вас да ће
бити боље, као што је чисто Борско
језеро на коме се сада налазимо. Јутрос када сам се пробудио у овом хотелу, размишљао сам о томе да се у
Борском језеру налазе ваше сузе и сузе

увид јавности: Декларацију Конгреса
Влаха Србије“, цитат је уводног дела
Декларације.
- Драги моји Власи, морам да
истакнем чињеницу, коју не смемо да
пренебрегнемо: Тимок је српски и
остаће српски. Неће бити ни румунски
ни бугарски. Сигуран сам да актуелна
Влада Републике Србије не чини
ништа што би, на било који начин, била
препрека афирмацији националног
бића свих припадника националних
мањина, па и Влаха на простору територије Србије-истакао је, поред осталог,
у свом обраћању Небојша Марјановић,
председник Општине Бољевац.

ваших предака. Пале су ми на памет и
речи познатих француских инпресиониста, с почетка 20. века: “Дајте нам један
зрак сунца и створићемо свет“. У сузама ваших предака данас сија сунце.
Данашњи дан је дан који ће ући у историју, али не са споредних већ са главних врата-рекао је, поред осталог,
епископ Данил.
“У уверењу да у нашој земљи не могу
да се одрже препреке када је реч о имплементацији целовите примене:
- Универзалне декларације о
правима човека (Уједињене Нације),
- Оквирне конвенције за заштиту мањина (Савет Европе),
- Декларације о укидању свих
облика нетолеранције и дискриминације заснованих на религији или убеђењима (Уједињене Нације),
Убеђени да су темељне вредности о људским и мањинским правима пренете у позитивно законодавство наше земље и да ће се то и
надаље чинити и поштовати као у случају: Закона о заштити права и слобода
националних мањина (Република Србија),
Подржавајући систем европ-

ских вредности друштвеног и социопривредног организовања, једнакости
свих грађана пред законом без
ограничења, подржавајући афирмативне политике “позитивне дискриминације“ према мањинама, а имајући у
виду принципе мултикултуралности,
мултиетничности и толеранције без
језика мржње.
У сталном очекивању да се
примене високи критеријуми из постојећих конвенција, декларација и закона и пратећих аката, хармонизовано
и доследно, у складу са начелима лаичке (секуларне) државе у односу на
влашку заједницу, ма где се налазили
припадници ове заједнице (мањине) на
простору наше земље и под ма којим
интерним (Румани) или екстерним
(Власи, Романи) именом да су регистровани,
Потписани овлашћени представници црквених институција, невладиних, политичких организација и
других правних и физичких лица међу
Власима, афирмисаних у области
науке, културе, уметности и других видова стваралаштва, или ангажованих
на заштити људских права, стављају на

Међу многобројним званицама и представницима потписника
декларације, Конгресу је присутвовао и
представник амбасаде Румуније у
Србији, председник Општине Бољевац
Небојша Марјановић и заменик председника Општине Ћуприја Илија Пауновић. Иако је уредно позван, Живорад
Петровић, председник Општине Бор
нити било ко испред локалне самоуправе, на чијој територији је Конгрес
одржан, није присуствовао.
Е.Т.

Општински одбор Јединствене Србије у Бору одржао Изборну скупштину

ДРАГАН ШТРБАЦ ПРЕДСЕДНИК ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ
БОР - Општински одбор
Јединствене Србије(ЈС) у Бору
одржао је Изборну скупштину на
којој је за председника једногласно изабран Драган Штрбац,
дипломирани инжењер рударства , као и пет чланова општинског одбора који нису по
функцији ушли у овај орган.
На Изборној скупштини
једногласно је усвојен и извештај о раду борског огранка ЈС за
период новембар 2014.-децембар 2016. године. Извештајни
период се односи на период у
коме је уведено повереништво
ЈС у Бору. У том периоду активним радом дошло је до повећања чланстава и њиховог
укључивање у појачани страначки рад, што је резултирало и
формирањем већег броја месних одбора у Борској општини.
У извештају се истиче и да је у
отежаним условима борски ЈС у

коалицији са Социјалистичком
партијом Србије и Странком зелени на протеклим парламентарним изборима у Бору
освојила 14,44 одсто гласова
бирача и да тренутно има скоро
500 чланова странке.
- Овим изборима у општинском одбору стекли смо
легитимитет да се упустимо у
придобијање поверења грађана
Бора и афирмацију програма
ЈС. Понудићемо сарадњу актуелној локалној власти, сугерисаћемо им шта добро а шта
лоше раде, ако желе да слушају.
У сваком случају, локални избори у Бору ће бити најкасније
2018. године и ми ћемо се борити за поверење и подршку бирача, како бисмо дошли у
позицију да самостално или у
коалицији са неком од странака
урадимо све оно што је у интересу грађана Бора-рекао је у

свом обраћању нови председник ОО ЈС у Бору Драган Штрбац.
Изборној скупштину присуствовали су Ђорђе Косанић и

Војислав Вујић, народни посланици и потпредседници ЈС, као
и представници више борских
политичких странака.
Е.Т.
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Обележен Међународни дан особа са инвалидитетом

АЈМО СВИ НА СЦЕНУ
НЕГОТИН – Традиционално, последњих шест година,
неготинско удружење „Дуга“
укључило се у обележавање
међународног Дана особа са
инвалидитетом, чија је тема ове
године „Достизање 17 циљева
будућности какву желимо“.
У просторијама “Дуге”,
која је недавно грађанима Неготина, заједничком представом
“Ајмо сви на сцену” са ученицима основне школе “Стеван
Мокрањац” из Кобишнице, показала каква заправо инклузија
мора да буде и каквом друштву
сви морамо да тежимо, овога
пута одлучила се за маскенбал
и програм који су са својим сарадницима из Кобишнице и
установама са којима сарађују
увежбали на креативним ра-

дионицама.
- Ми се у Србији и Неготину се максимално трудимо да
допринесемо што бољем упознавању шире популације са
проблемима особа са инвали-

дитетом и да особе са инвалидитетом, њихове породице и
пријатеље што више приближимо и укључимо у свакодневни живот односно боримо
се за инклузију у сваком смислу

у нашем друштву – каже Мирослава Мика Здравковић, секретар удружења „Дуга“.
На задовољство свих
присутних, а обележавању Дана особа са инвалидитетом
присуствовао је и члан Општинског већа општине Неготин
Војислав Јануцић, цео програм
показао је, пре свега, јединство
и решеност да се на запланираним циљевима ка бољем и праведнијем друштву не одустане,
те да се особама са инвалидитетом створе једнаки услови за
живот као и свим осталим грађанима наше земље.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

Обележен Дан особа са инвалидитетом

Обележен Дан особа са инвалидитетом

И Н К Л У З И В Н А РА Д И О Н И Ц А

УЈЕДИЊЕНИ У РАЗЛИКАМА

КЛАДОВО - Кладовско Удружење "Нада " које окупља 76 чланова различитог инвалидитета и старосне поулације обележило је Међународни дан особа са инвалидитетом, инклузивном радионицом са
намером да укаже на неопходност да се учини све што се може како
би се та лица што више укључиле у социјални и економски живот локалне заједнице.У последњих 15 година колико у граду на Дунаву делује "Нада" много тога се променило али још увек има простора да се
побољша статус особа са инвалидитетом.Допринос томе требао би
да да и Акциони план који је усвојен на седници Општинског већа.
- Реч је о стратешком документу који садржи конкретне мере
које треба предузети да би се на адекватан начин одговорило њиховим потребама и правима. Локални план се заснива на потребама
особа са инвалидитетом и коришћењу постојећих ресурса у циљу њихове интеграције у локалну заједницу.У њему су идентификоване потребе особа са инвалидитетом,опис решења, постојећи ресурси и
извори финансирања.Од реализације Локалног акционог плана за
унапређење особа са инвалидитетом очекују се конкретни резултати
у јачању капацитета , чланова Удружења "Нада" на локалном нивоу
јер је општина Кладово препознала значај тог документа- објашњава
Татјана Боснић председница Удружења "Нада"
Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила
резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана с
циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако
уживање људских права и равноправно учешће у друштву. Тај дан је
повод да се скрене пажња на проблеме с којима се особе с инвалидитетом суочавају а то су пре свега сиромаштво, висока стопа незапослености и искљученост из друштва.
М.Р.

БОР - Међународни дан особа са инвалидитетом прилика је да
се поново укаже на проблеме са којима се суочавају особе које чине 10
одсто светске популације. Општински одбор Социјалдемократске партије Србије у Бору указао је на потребу да се и у Бору посвети више
пажње и створе бољи услови за нормално укључивање у рад и друштвени живот особа са инвалидитетом.
-Препреке су често и социјалне природе, али и предрасуде и
недостатак информација целог друштва. Не постоји ни једно оправдање због чега се плански и организовано више не ради на уклањању
архитектонских и физичких препрека које спутавају особе са инвалидитетом да приступе свим грађанским институцијама или потенцијалном радном месту-казао је Нихад Мислимоски, председник ОО СДПС-а
у Бору.
СДПС подсећа да је у периоду када је ова странка била део
владајуће гарнитуре у Бору, да је реализован пројекат “Уједињени у разликама“, којим је обезбеђен простор за дневни боравак за децу са сметњама у развоју, и да је изграђен већи број приступних рампи на многим
локацијама у граду.
Мислимоски је указао и на чињеницу да је законом прописана
обавеза да на сваких 25 радника послодавци имају обавезу да запосле
бар једно лице са инвалидитетом, али да се то не поштује, већ се радије
прибегава плаћању законом прописане новчане своте у буџет Републике Србије, као друге алтернативе.
Дан посвећен особама са инвалидитетом установљен је 1992.
године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се
све земље позивају да обележавају тај дан с циљем да се унапреди и
омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и
равноправно учешће у друштву.
Е.Т.
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ВЕСТИ
ХЕ "Ђердап 1" ЕПС-у испоручила више од пет милијарди
киловат сати струје

ИСПУЊЕН ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

КЛАДОВО - Захваљујући повољној хидрологији и максималној
погонској спремности пет хидроагрегата хидроелектрана "Ђердап 1"
код Кладова, 40 дана пре рока испунила је годишњи план производње
струје, јер је уместо 4,6 до краја новембра ЕПС-у испоручила више
од пет милијарди киловат сати струје односно 11 одсто више од норме.
Тренд производње вишка киловата настављен је и у претходном месецу јер је у новембру наша највећа хидроцентрала уместо
планираних 307 милиона киловат сати струје, произвела 479 милиона
киловат-часова електричне енергије или 56 одсто више од плана за тај
месец.
План за децембар је 355 милиона киловат-сати електричне
енергије. При тренутном дотоку од 5370 кубика воде у секунди хидроагрегати у првој ђердапска хидроцентрали дневно произведу 15,5 милиона киловат – часова електричне енергије.
М.Р.
На иницијативу Туристичке организације Књажевца

УДРУЖИВАЊЕ СЕОСКИХ
Т У Р И СТ И Ч К И Х Д О М А Ћ И Н СТА ВА

КЊАЖЕВАЦ - На иницијативу Туристичке организације општине Књажевац одржан је састанак власника сеоских туристичких
домаћинстава са идејом формирања удружења сеоских туристичких домаћинстава и угоститеља Старе планине.
- Ми смо још пре годину дана сеоским туристичким домаћинствима представили ту идеју, једно искуство из Мађарске, где
се њихове колеге удружују и тако лакше остварују своје интересе.
На састанку иницијативног одбора они су изабрали људе који ће
их представљати у првој фази. То су Александар Мојић из Планинарског дома ''Шум'', Радивоје Богдановић из ''Виле Богдановић'' у
Кални и Славиша Ћирић из ''Виле Бабин зуб'' у Балта Бериловцу.
Мислим да је то јако добра идеја и Туристичка организације пружиће сву подршку и помоћ - казао је Бобан Марковић, директор Туристичке организације у Књажевцу.
Љ.П.

БРОЈ 221
Од 12.до 17 децембра

НОВОГОДИШЊИ МИНИ САЈАМ
МАЈДАНПЕК - И ове године, 13. пут за редом у Мајданпеку
ће, у организацији центра за културу бити одржан Новогодишњи
мини сајам „Култура, образовање, стваралаштво “. Манифестација
којом се традиционално у овим областима практично, заокружује
календарска година, биће прилика да заинтересовани посленици,
удружења, образовне установе и појединци да покажу шта суи
како радили током године, а публика се још једном потсети лепих
догађаја и ужива у њиховим остварењима. Позоришне представе,
концерти, прикази, изложбе и други облици прпмоција биће организовани у великој сали Центра за културу од 12.до 17.децембра.
Отварање је заказано за понедељак у 18 часова.
И.Ћ.

Преузето са фејсбук странице Центра за културу Мајданпек

Саопштење за медије

УЧЕЊЕ НА ПРИМЕРИМА
И З П РА К С Е
Удружење пословних жена Србије у сарадњи са ДОБА факултетом из
Марибора, покренуло је за предузетнице програм онлине едукације осмишљен
тако да им пружи практично знање и рад на примерима у оним областима свакодневног пословања у којима имају најмање искуства или знања.
- Поред великог рада који је неопходан да би се покренуо предузетнички
посао, неопходно је ићи у корак са актуелним знањима, за шта је неопходна додатна едукација. У данашњем хроничном недостатку времена, онлине едукација
пружа могућност да сами бирате ритам и време едукације, стичете и унапређујете
пословне вештине кроз практичан рад, конкретне задатке и размену искустава са
„виртуалним колегиницама“. Циљ је да се самим предузетницама пружи могућност да изаберу теме о којима мање знају, а током пословања су препознале њихову важност и потребу за усавршавањем, да би брже развијале бизнис или
превазишле проблеме у пословању – истиче др Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије.
Сарадња Удружења пословних жена Србије и ДОБА факултета почела
је прошле године, реализацијом модула „Развој женског предузетништва“ осмишљеног на основу истраживања тржишта женског предузетништва у Србији.

