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Оно што је најакутелније

у овом тренутку је електроенер-

гетска ситуација, као последица

неверемена које је захватило

села у општини Књажевац. Какву

је штету претрпела општина Кња-

жевац због целе ове ситуације?

- Тренутно се у шест села

електрична енергија дистрибуира

путем агрегата. У тим селима је

оспособљена нисконапонска мре-

жа, али још увек нема довода елек-

тричне енергије до тих села. У не-

ким мањим селима као што су Го-

рњи и Доњи Дреновац, имамо мале

агрегате у домаћинствима где испо-

ручујемо потребно гориво за рад

тих агрегата. Такође, у селима где

раде већи агрегати, општина Кња-

жевац обезбеђује потребно гориво.

Надамо се да ће ускоро доћи до

стабилизације снабдевања елек-

тричном енергијом и у Влашком

пољу, тако да ћемо решити једно

велико село, на квалитетнији начин

од овог, путем агрегата. Ми смо, као

локална самоуправа, потпуно на

располагању „Електродистрибу-

цији“ и „Југоистоку“ , а помажемо и

у људству и у механизацији. Много

пута смо помагали нашим суграђа-

нима који живе у овим селима и који

су неколико дана били потпуно

угрожени.

У једном трентуку сте из-

говорили да воћњаци више не

постоје, а знамо шта то значи за

општину Књажевац.

- Нажалост, не постоји ни-

један воћњак који је старији од две

године, а који није потпуно уништен.

У старим воћњацима, не постоји

буквално ни једно стабло које је

остало читаво. Они воћњаци који су

засађени прошле или претпрошле

године, где су стабла још увек мла-

да, па се нису сломила под тежи-

ном леда, ту је понешто и остало.

То је велики проблем, и то је нешто

са чиме ћемо морати да се боримо

у наредом периоду, јер ми морамо

да помогнемо нашим суграђанима,

које је ова елементарна непогода

задесила. Надам се да у тој борби,

као општина, нећемо остати сами,

већ да ће и републички буџет и ре-

сорна министарства, такође по-

знати и сагледати количину штете

од ове елементарне непогоде и да

ће бити солидарни са нама. Управо

због тога се и надам да ћемо имати

помоћ из републичког буџета, јер су

штете велике. Више од 500 хектара

је уништено, око 3.000 хектара

шуме, што у приватном, што у

државном власништву, и то је у

новцу и у конкретним вредностима

немерљиво.

У једном тренутку сте

рекли да је долазак Војске био од

пресудног значаја, и да се ствари

брже одвијају.

- Баш тако. Ми смо у свим

овим пословима који су нас за-

десли, након што нас је захватио

овај ледени талас, видели заједно

са људима из Југоистока, да је по-

требно највише физичких радника,

а Југоисток није имао и нема такве

раднике. Ми смо, као локална само-

управа, пружали помоћ у људству.

Наши радници из комуналних пред-

узећа су били на располагању, али

њих једноставно, нема довољно.

Друго, јако је важна и организација

тих послова и обученост људи који

раде раде. Овако, са доласком

војске и њихових обучених је-

диница, ти су радови некако

кренули, и чини ми се да је

то нешто што је и житељи-

ма тиј крајева, улило пове-

рења да ће све бити како

треба. Војска је имала и

има ауторитет у нашем

народу. 

Ово је била прилика за

својеврсни тест наших јавних

предузећа. Да ли сте задовољни

како су наша локална јавна пред-

узећа реаговала?

- Морам да кажем да јесам.

Наша комунална предузећа су се

организовала и скоро потребан број

радника је изашао на терен. Све

што смо имали од механизације,

стављено је на располагање, плус

је била спремљена и механизација

коју ми уговарамо са приватним из-

вођачима. Врло сам задовољан и

пожртвованошћу људи из кризног

штаба. Мислим да смо као локална

самоуправа испунили очекивања и

да смо показали да можемо да

функционишемо и под оваквим при-

тиском. То је за похвалу, ником

појединачно, већ свима нама као

граду.

Усвојен је буџет за Нову

2015.годину. Он је пројектован на

955 милиона динара. На седници

Скупштине, опозиција није гла-

сала за овај буџет, а основна при-

медба је да је нереално пла-

ниран?  

- Ми ћемо за 2014. годину

имати ситуацију да ће се

буџет реалзиовати са из-

међу 85 и 90 процената из-

вршења, што је јако добар

проценат реализације. Уко-

лико се узме у обзир да су се

многе околности са ре-

публичког нивоа ме-

њале у току саме

године, ипак смо 

успели да добро испројектујемо и

овај буџет. То говори у прилог томе,

да смо и буџет за 2015. годину

пројектовали, ипак рационално,

добро и реално. 

Који су то најважнији ак-

центи из новог буџета? Шта је то

за шта се се определили?

- Без обзира што се нала-

зимо у тешким временима, и у так-

вим околностима, ми можемо да

буџет општине Књажевац за 2015.

годину, назовемо развојним буџе-

том. Пре свега, скоро трећину бу-

џета издвајамо за инфраструктуру,

око 300 милиона је буџет Дирекције

за изградњу и развој. Од тих пара,

200 милиона је издвојено за по-

правке на саобраћајницама ка се-

лима и у граду. Ове године смо

имали улагања и у уређење града.

Наредну годину посветићемо кња-

жевачким селима. 

Једном приликом сте

рекли да је основна замерка

људи који живе у књажевачким

селима недостатак превоза. Од-

лучили да тај проблем коначно

буде решен.

- Покушаћемо да то реши-

мо организацијом јавног превоза на

територији наше општине, на начин

као што то није решено ни у једној

општини у Србији. Биће то потпуно

бесплатан превоз за све категорије

становника. Ми смо, сагледавајући

број становника у књажевачким се-

лима, и оно шта су издаци општин-

ског буџета за ђачки превос, плус за

Законом дефинисан превоз запос-

лених, дошли до закључка да је

много рационалније организовати

бесплатан јавни превоз за све кате-

горије, јер то можемо урадити у ок-

виру свега 20 процената веће

цифре, коју већ издва-јамо за ђачки

превоз и за превоз радника. Тендер

је расписан и надамо се да ћемо од

1. фебруара имати бесплатан пре-

воз.

Општина Књажевац, про-

текле године, дала је снажну под-

ршку развоју пољопривреде. Да

ли ће се то наставити и у овој го-

дини?

- У буџету за 2015. годину

све цифре су исте или мање, него

прошле године. Само су две пози-

ције више, а то су инфраструктура

и аграрни буџет. Интензивираћемо

подршку нашим индивидуалним

произвођачима, јер наше њиве су

наше фабрике. Управо због тога по-

ново ради „Џервин“, а и Фабрика

сирева „Џерси“ купљена је из сте-

чаја. То су „последице“ позитивне

политике према аграрном сектору. 

Какве нас инвестиције

још очекују у наредној години?

- Велики потенцијал Кња-

жевца је термално извориште „Ба-

њица“  и наша намера је да тај пот-

енцијал ставимо у функцију упош-

љавања грађана. Увелико смо у

преговорима са фирмом која већ

има сличне објекте, око изградње

смештајних капацитета. То би била

права валоризација свих оних ак-

тивности, које смо као локална са-

моуправа до сада спровели.          

Е.Н.Т.

ЛЕД УНИШТИО ШУМЕ И ВОЋЊАКЕ
Милан Ђокић, председник општине Књажевац, за ''Тимочке''

Мраз уништио око 500 хектара воћњака и шест пута више шума. Настављамо са подршком пољопривреди.

Заустављање инвестиција на Старој планини је велика грешка.

СТАРА ПЛАНИНА

Каква је ситуација са Старом планином и да ли можемо оче-

кивати улагања у овај ски центар?

- Са инвестицијама на Старој планини се стало и управо то

је велика грешка свих српских влада, у претходним, не годинама,

него деценијама. То је пројекат који није од локалног или политичког

интереса једне политичке опције. То је пројекат који је од регионал-

ног, а рекао бих и националног значаја. Нажалост, са инвестицијама

се стало, да ли ће се наставити или неће, нисам више сигуран. Оно

што ћемо морати  да радимо, је рецепт када смо буквално преузи-

мали ствар у своје руке, разрађивали планску документацију и

„јурили“ инвеститоре. 
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БОР - На последњој седници

СО Бор, одржаној у децембру 2014.

године, одборници су већином гла-

сова усвојили 39 тачака дневног реда,

међу којима је усвојен и предлог бу-

џета за 2015.годину, у износу од ми-

лијарду и 827 милиона динара, што је

за 245 милиона мање у односу на

претходну годину. С обзиром да су

планирани приходи у износу од ми-

лијарду и 697 милиона динара, буџет

ће бележити дефицит од 130 ми-

лиона динара, односно седам одсто,

који ће се финансирати из неутроше-

них средстава из претходних година.

Одборници Скупштине општине Бор

усвојили су измене и допуне одлуке о

буџету општине Бор за 2014. годину

који је због лошег прилива додатно

умањен за 59 милиона динара у од-

носу на други ребаланс. Одлуком

Скупштине, цена јавног превоза у

Бортравеловим аутобусима у локалу

и првој зони биће повећана од првог

јануара са 30 на 40 динара. То је прва

мера у циљу смањења трошкова, а у

плану је и редукција броја полазака

на нерентабилним линијама. Већи-

ном гласова усвојени су предлози од-

лука о спровођењу јавног конкурса за

именовање директора у јавним и јав-

ним комуналним предузећима, као и

предлози решења о давању саглас-

ности на њи- хове програме посло-

вања. 

- Што се тиче нове одлуке о

буџету, она је по први пут онако како

закон о буџетском систему налаже,

планирана програмски. Програми су

подељени на програмске активности

и пројекте, па је цео буџет тако и пла-

ниран. Програмске активности се

углавном односе на текуће активно-

сти наших корисника, а пројекти на

оно што нису њихове активности и

могу да трају једну или више година –

нагласила је Данијела Јовановић, на-

челница Одељења за буџет и финан-

сије. 

Општински буџет за 2015 го-

дину  окарактерисан је, пре свега,

као штедљив, а планирани трошкови

су мањи за 15 одсту односу на 2014.

У 2015. години, средства из општин-

ског буџета  улагаће се само у најне-

опходније инвестиције као што су

завршетак треће траке на улазу у

Бор, почетак санације Бор-Злот и на-

ставак изградње водовода у злотском

рејону Манастириште и у Луки. Према

речи-ма Живорада Петровића, пред-

седника општине Бор, део средстава

биће издвојен за субвенције неким

јавним предузећима, а највише ''То-

плани'' 100 милиона динара и ''Водо-

воду'' 40 милиона динара.

- То су планирана средства,

али нико не каже да она морају бити

потрошена. Ми смо само дали оквир

да можемо у датом тренутку да интер-

венишемо, јер ћемо у супротном за-

творити јавна предузећа. Нећемо упо-

требити та средства ако сви заједно

успемо да наплатимо бар 30 одсто ду-

га ''Топлане'' који износи 625 милиона

динара и око 40 од укупног дуга од 78

милиона динара које дугује ''Водовод''

– нагласио је Петровић. И. И.

КАСА ''ТАЊА'' 240 МИЛИОНА
Одржана девета седница Скупштине општине Бор

Одборници у СО Бор

МАЈДАНПЕК - Буџет оп-

штине Мајданпек за 2015. годину ус-

војен је на седници општинског

парламента одржаној претпоследњег

дана прошле године, уз оцену да пред-

ставља покушај да се средства на која

се рачуна распореде на најрационал-

нији начин,  тако да се очекивано

тешка ситуација ублажи,  да се давања

у области социјалне заштите, али и

другим областима живота наставе у

мери у којој је то могуће. Одборници

СО Мајданпек усвојили су и предлог

одлуке о измени и допуни одлуке о ло-

калним комуналним таксама, која ће

умањити буџетске приходе, али допри-

нети да услови пословања буду по-

вољнији за привредне субјекте.

Образлажући већ познате

бројке о предвиђеним приходима од

768  и расходима од 770 милиона ди-

нара  при чему би дефицит био покри-

вен неутрошеним средствима из пре-

тходне године, Мирослав Тодоровић,

шеф Одељења за финансије, буџет и

трезор, је посебно позвао све корис-

нике да рационалним коришћењем

средстава помогну да тако конципиран

буџет буде одржив. 

Било је и других питања, али

и оцена попут оне коју је изнео Драшко

Ћетковић, заменик председника оп-

штине, да ће бити изузетно важно да

се упоредо са овим оствари и квали-

тетно ванбуџетско финансирање. На-

кон тросатне дискусије је одлука о бу-

џету усвојена гласовима 20 одборника.

На седници која је трајала готово пет

сати усвојена је и одлука о јавном пра-

вобранилаштву, али и низ других из де-

локруга рада Скупштине општине. 

Одборници локалног парла-

мента упознати су са актуелном ситуа-

цијом  и неизвесном судбином Радио

телевизије Мајданпек. Срећко Нико-

лић, шеф Одборничке групе СНС,

предложио је да се, на наредној сед-

ници Општинског већа сагледају мо-

гућности за решавање даљег статуса

ове информативне куће. Председник

СО, Славиша Божиновић, изразио је

уверење да ће бити пронађен начин да

се сачувају та преко потребна гласила

општине Мајданпек.                       С.В.

УСВОЈЕН БУЏЕТ

Заседање мајданпечког парламента

ПЛАНИРАН СУФИЦИТ
НЕГОТИН – Одборници

Скупштине општине Неготин ус-

војили су Одлуку о буџету за

2015. годину, пројектованог на

милијарду 69 милиона 216 хи-

љада, за скоро 30 милиона ди-

нара више у односу на буџет у

предходној години. Укупни рас-

ходи и издаци планирани су у

износу од једне милијарде 36

милиона 216 хиљада динара. 

- Планиран је суфицит

од 33 милиона динара, а кориго-

вани буџетски суфицит биће

нешто већи од 70 милиона ди-

нара. Изворни приходи у пројек-

цији износе 444 милиона

динара, а уступљени 358 ми-

лиона динара. Реч о приходима

које наплаћује Република и који

су уступљени локалним само-

управама. Примера ради, порез

на зараде враћа се јединици ло-

калне самоуправе у износу од

80%, у односу на наплаћене при-

ходе на територији општине. У

2015. години, трансферна сред-

ства из Републике износиће 265

милиона динара и она остају на

овогодишњем нивоу. До пре три

године, републички трансфери

су били много већи и представ-

љали су највећи део приходне

стране буџета. Међутим, то се

променило, па су нам сада

највећи изворни приходи, у це-

лини, а појединачно, порез на

зараде и порез на имовину. То су

нам и најсигурнији приходи. Што

се трансфера тиче од укупно

планираног износа, 250 милиона

динара су редовни трансфери

Републике. Капитални износе 15

милиона динара и очигледно је

да се све мање пара усмерава у

финансирање надградње попут

културе и образовања. Овим

трансферима се локалној само-

управи, иначе, обезбеђују и сре-

дстава за поверене послове –

каже Димитрије Петровић, шеф

одељења за буџет, финансије и

локалну пореску администра-

цију.

Скоро једна трећина бу-

џета намењена је за инвести-

ције и развој општине. Од ове

године, истиче Петровић, и бу-

џети локалних самоуправа, у

циљу реформе управљања јав-

ним финансијама буџет Репуб-

лике Србије, биће исказани на

програмски начин, који треба да

допринесе већој ефикасности и

одговорности у трошењу јавних

средстава, а са друге стране

омогући већу јавност у кориш-

ћењу средстава. 

Одборници су усвојили

и одлуке: о ангажовању реви-

зора за обављање екстерне ре-

визије завршног рачуна буџета

општине Неготин за 2014. го-

дину, о доношењу плана гене-

ралне регулације за насеље

Прахово, о приступању изради

плана детаљне регулације за

формирање зоне за изградњу

објеката у функцији пољопри-

вреде и комуналних површина у

КО Неготин, као и решењe о об-

разовању координационог тима

за уређење Рајачких пивница.                                                                                                              

Е.Н.Т.

Већином гласова у СО Мајданпек Усвојена Одлука o буџету Општине Неготин за 2015. годину 
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КЛАДОВО - У послед-

њим сатима 2014. године

представници локалне само-

управе посетили су седморо

мештана Текије који живе у

спортском кампу у Караташу,

јер су након септембарских

поплава остали без домова.

Међу њима је и брачни пар

Текилеровић, Видосава (80) и

Аранђел (87), коме је све што

су за живота стварали у трен

однела водена бујица која се

у септембарско јутро сручила

на рибарско насеље смеш-

тено у залеђу Националног

парка Ђердап. Дуго су, кажу,

живели у Београду јер је

Аранђел као графички радник

радио у Војној штампарији.

Када је дошло време за пен-

зију вратили су се у родну Те-

кију у којој су проводили

идиличне дане у кући коју је

15. септембра водена стихија

срушила као кулу од карата.

Иако зашли у девету деценију

живота Текилеровићи нису

клонули духом. Кажу, верују у

доброту људи и зато су се об-

радовали када су им у посету

стигли председник општине,

Радован Арежина, и начелник

Општинске управе, Јован

Стингић.

- Они су са нама били

и 15. септембра када смо бро-

дом напустили Текију - казује

бака Видосава, и додаје да је

задовољна смештајем и па-

жњом у привременом преби-

валишту, али жељно очекује

повратак у Текију. - Лепо нам

је, овде имамо све, али сваке

ноћи сањам кућу у Текији.

Текилеровићи су једна

од четири породице из Текије

којима ће држава саградити

типске куће на месту нека-

дашњих.

- Чинимо све да меш-

тане Текије што пре удомимо,

припреме за градњу нових

кућа су у завршној фази тако

да ће радови почети ускоро -

обећао је Арежина. - Имамо

чврста уверавања да тај

посао, уколико временски

услови дозволе, може бити

завршен још током зиме. 

Међутим, проблем не

притиска само Текијанце. Око

сто кућа у у Грабовичком

пољу више од месец дана

плавило је вештачко језеро, а

то је разлог што у појединим

објектима нема услова за

живот. У року од само неко-

лико сати четворочлана поро-

дица Варовић остала је без

крова над главом. Невољу је

препознао мештанин Момир

Чечевић, који ради у Данској,

који је под свој кров примио

комшије.

- Вода нам је уништила

све и одједном смо остали на

улици. Када смо изгубили

сваку наду, дошао је Момир и

дао нам кључ од његове куће

чиме нам је надоместио топ-

лину изгубљеног дома - го-

вори Марица Варовић. 

- Ово је кућа са два до-

маћина и тако ће бити док

комшије не добију кров над

главом - додаје Момир, и под-

сећа да зна шта значи бити

поплављен јер је то доживео

као дечак у родном Корбову.

- Последице катастро-

фалних поплава за сада се

успешно отклањају, иако су

видљиве на сваком кораку.

Чинимо све да умањимо те-

гобе људи у невољи, пре

свега деце, која морају да од-

растају у условима које имају

њихови вршњаци у другим

срединама. Нажалост, поне-

кад све не зависи од добре

воље и жеље локалне само-

управе, јер постоје норме које

морају да се поштују, али бо-

римо се да будемо макси-

мално ефикасни - казао је

начелник Општинске управе.

М. Р.

ПОВРАТАК У НОВЕ ДОМОВЕ 
Руководство Кладова посетило угрожене мештане

Арежина у обиласку угрожених породица

МАЈДАНПЕК - Мајданпечка

Општа болница и бројне службе

Дома здравља, дечји диспанзер,

Служба хитне медицинске помоћи,

стоматологија, лабораторија… - ус-

пели су да реше вишегодишњи про-

блем грејања. Захваљујући

посредовању Министарства здравља

Владе Републике Србије и око 2,5

милиона динара вредне помоћи

„Енерготехнике Јужна Бачка“, из

Новог Сада,  систем за грејање је ре-

конструисан и оспособљен за нор-

мално функционисање, па сада и

пацијенти и запослени у овим меди-

цинским установама могу рачунати

на повољније услове за боравак и

рад у згради Болнице.

- Решен је велики проблем

уз помоћ сјајних људи проф. др Бери-

слава Векића, државног секретара у

Министарству здравља, и људи из

“Енерготехнике Јужна Бачка” уз чију

помоћ смо урадили обе подстанице,

два измењивача у једној, један у дру-

гој, све пумпе смо заменили, а до-

били смо и резервну – рекао је шта је

све урађено др Миљојко Нешовић,

директор Дома здравља, а  Небојша

Грбушић, извршни директор “Енерго-

технике Јужна Бачка” Нови Сад,

додао: 

- Ми, као фирма која ради у

Србији, осећамо одговорност да по-

могнемо где је потребно. А, захва-

љујући разумевању већинског вла-

сника фирме Драгољуба Збиљића и

генералног директора, успели смо да

брзо одреагујемо и за неких 15 дана,

пре ових мразева решимо проблем.

Коштало је, али новац је у другом

плану када постоји воља и жеља да

се помогне, када постоје људи којима

треба помоћи и они који су спремни

да им помогну.

Добро грејање у Општој бол-

ници, значиће и мање трошкове елек-

тричне енергије за коју је по речима

др Зорана Милошевића, директора,

издвајано око 400 хиљада динара

месечно. А, задовољство не крију ни

у локалној самоуправи.

- За локалну самоуправу је од

изузетног значаја да у здравственим

установама на њеном подручју постоје

нормални услови за функционисање.

Дуго година имали смо проблем са

лошим грејањем у болници, па испред

локалне самоуправе изражавам ог-

ромну захвалност донаторима који су

омогућили да грејање сада буде боље

него у већем делу Мајданпека - рекао

је Дејан Вагнер, председник Општине

Мајданпек.                                        С.В.

КАДА ИМА ВОЉЕ, ИМА И РЕШЕЊА

Донатори и домаћини у мајданпечкој болници

Грејање за зграду болнице у Мајданпеку

ПРОЦЕНА ШТЕТЕ

Процена је да су бујичне поплаве у кладовском крају причи-

ниле материјалну штету већу од милијарду динара. До краја децем-

бра минуле године људи добре воље на наменски жиро-рачун

уплатили су 11,5 милиона динара и 4.794 евра. Ангажовањем ло-

калне самоуправе, државе, знаних и незнаих људи и хуманитарних

организација живот се, ипак, полако нормализује.
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БОР – Рударско-топио-

ничарски басен Бор у нову

2015. годину улази са новом то-

пионицом и новом фабриком

сумпорне киселине и по томе

ће, како рече генерални дирек-

тор Басена Благоје Спасковски

на конференцији за новинаре,

29. децембра, 2014. остати

упамћена наредних 50 година,

ако не и цео век. Са новим пи-

рометалуршким постројењима

почиње нова ера компаније, па

је, природно, осврт на годину

која се завршава и започет ин-

формацијама о највећем еко-

лошко-економском пројекту на

Балкану:

- Нова топионица и нова

фабрика сумпорне киселине су

– оценио је Спасковски - слобо-

дан сам да кажем, највећи ин-

дустријски објекти изграђени у

последњих 30 година, а можда

и целих 50. Од званичног по-

четка изградње, 28. јуна 2011.,

протекле су три и по године и, у

односу на светска искуства у из-

градњи капиталних пројеката

од националног значаја, то је

изузетан успех. Тим пре што је

реч о браунфилд инвестицији и

чињеници да је бакар, тик уз њу,

текао све време из постојећих

постројења. Инсталирана је мо-

дерна BAT (best avaailable tech-

nology), флеш-смелтинг техно-

лгија, не најскупља, али сва-

како најзаступљенија у свету.

За изградњу нове топионице и

фабрике сумпорне киселине у

Бору утрошен је 251 милион

евра, иако је студија независ-

них иностраних стручњака из

2006. године показивала да ће

њена горња вредност, у то

доба, пре осам година када је

долар био много јачи, бити 300

милиона евра. 

Потрошили смо 50 ми-

лиона евра мање захваљујући

одлуци да многа постројења ре-

витализујемо, да их не градимо

отпочетка – објаснио је Спас-

ковски. - Тако нас је, рецимо,

фабрика за пречишћавање от-

падних вода, уместо 45 ми-

лиона евра, коштала милион и

по. Уштедели смо и због одлуке

да ревитализујемо стару фло-

тацију шљаке, оспособимо ста-

ре торњеве итд. У суседном Пи-

родопу је, рецимо, „Аурубис“ за

ревитализацију тамошње то-

пионице ради побољшања без-

бедносних, еколошких и еко-

номских услова, потрошио 400

милиона евра! У исто време,

Индонезија је забранила извоз

концентрата и тражи од аме-

ричког „Фрипорта“ да инсталира

нову топионицу која ће го-

дишње прерађивати 600 хи-

љада тона коцнетрата, а кош-

таће милијарду и по долара!

Ако ове податке преведемо на

капацитет наше нове топио-

нице (400 хиљада тона коцент-

рата годишње), рачуница је

врло проста: две и по хиљаде

долара по тони концентрата по-

множене са капацитетом дају

борској топионици вредност од

милијарду долара! Та вредност

ући ће и у папире које припрема

консултантска кућа БДО, анга-

жована за израду УППР (уна-

пред припремљеног плана рео-

рганизације предузећа). Сва-

како, не треба занемарити ни

чињеницу да смо нову топио-

ницу договарали у време еко-

номске кризе, у тренутку када

су фирме у целом свету гле-

дале и вребале прилику да до-

бију ма какав посао не би ли

преживеле   – казао је Благоје

Спасковски.

У почетку, када се у

Бору буду прерађивали и

увозни концентрати, финан-

сијски резултати компаније

биће бољи за 12 милиона до-

лара годишње. После две го-

дине, када буде било довољно

концентрата бакра из сопстве-

них рудника, ефекти ће бити

већи за чак 24 милиона долара

годишње. Нова технологија за-

хтева висок капацитет због сма-

њења трошкова и већег иско-

ришћења бакра и сумпор-диок-

сида, а пројектовани  је сасвим

прихватљив јер ће рудници у

Бору и Мајданпеку фазном мо-

дернизацијом и повећањем

производње обезбедити плани-

рану количину за прераду.  

- Развој рударства нам

је превасходни задатак у 2015.

Премијер Вучић је недавно сам

то рекао, а циљ је веће учешће

РТБ-а у бруто друштвеном про-

изводу Србије. Улагање у ру-

дарство, пре свега у „Церово 2“

и „Церово примарно“, „Чока

Марин“ и „Борску реку“, сле-

дећи је задатак и изазов. Увође-

њем већинског стратешког

партнера за ова три рудна ле-

жишта или проналажењем фи-

нансијера, РТБ након изласка

из реструктурирања започиње

процес приватизације у области

рударства. Рокове сте чули од

премијера, он их је одредио

уважавајући наше договоре и

разговоре и ја ћу их испошто-

вати. Дакле, урадићемо „Кри-

вељ“ за шест месеци и

повећати годишњу прераду на

10,6 милиона тона руде. У „Це-

рову“ ћемо за девет месеци по-

дићи капацитет на 5,5 до шест

милиона тона руде, а у Мајдан-

пеку, поред свих потешкоћа које

су га снашле (и дан-данас га

прате), повећати прераду на 8,5

милиона тона руде годишње.

Отварањем „Церова примар-

ног“, за годину и по дана ефек-

тивног рада, обезбедићемо

додатних 11,5 милиона тона

руде. Рекао сам тако и не могу

да порекнем, морам испунити

задатак – обећао је Спасковски

и пред новинарима.

Г.Т.В.

НОВА ТОПИОНИЦА -
НАЈВЕЋИ ИНДУСТРИЈСКИ

ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН У 
ПОСЛЕДЊИХ 30 ГОДИНА

Новогодишња конфенренција за новинаре менаџмента РТБ Бор

Нова топионица и фабрика сумпорне киселине кош-

тају 251 милион евра, 50 милиона мање од процене струч-

њака из 2006. године. Развој рударства превасходни задатак

у 2015., а улагање у  „Церово 2“, „Церово примарно“, „Чока

Марин“ и „Борску реку“, следећи су изазов. 

Благоје Спасковски и Мирјана Антић

РУДАРСКА МАЈКА

Дугогодишња заменица генералног директора РТБ за

економска питања Мирјана Антић испунила је услов за пензију

и званично постала – пензионерка. Она ће, међутим, као и Дра-

ган Маринковић, остати у компанији и радиће послове савет-

ника генералног директора. – Благоје Спаксовски је био један

од мојих првих учитеља, не у струци, већ у вођењу послова,

свако у својој области. Када сам почињала да радим, мој та-

дашњи ментор економије ми је рекао да морам да упознам чо-

века који треба да ми буде узор у усавршавању и доказивању у

струци. Отишла сам у борску флотацију и упознала се са Бла-

гојем у плавом радном мантилу – испричала је новинарима

Мирјана Антић којој су пословни партнери РТБ дали надимак

„Рударска мајка“. 
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НЕГОТИН – На истеку

2014. средствима из општин-

ског буџета, а кроз програм

активне политике запошља-

вања Националне службе за-

пошљавања, посао је добило

27 незапослених Неготинаца,

од којих ће њих 17 отворити

сопствене фирме, а 10 ће

посао добити код осморо по-

слодаваца. Уговори за за-

пошљавање по два радника

потписани су са: ДОО Мото

боем Транс и ДОО Алексан-

дровић из Самариновца, док

ће по једног радника запос-

лити угоститељске радње

Green Garden и А2 Cafe bar,

ДОО Метали Фирул, СУР

Плаво сидро и самосталне

радње Ђорђевић и Дабеско-

вић. 

- Незапосленост је на-

јвећи општине Неготин. Као

свој допринос решавању

овог акутног проблема, а у

складу са Локалним акцио-

ним планом запошљавања,

општина Неготин ове године

издвојила је пет милиона ди-

нара. Од те суме, као субвен-

ције послодавцима, прве-

нствено у приватном сектору,

који отварањем нових рад-

них места поспешују запос-

леност и тако утичу на

локални економски развој оп-

штине, намењено је 1.5 ми-

лиона динара односно 150

хиљада динара по новом

радном месту. По програму

субвенционисаног самоза-

пошљавања, који поред суб-

венције подразумева и пр-

ужање стручне помоћи и

обуке незапосленом лицу

које се запошљава, ове го-

дине издвојили смо 3.400.000

динара. На тај начин до рад-

ног места је дошло још 17 не-

запослених особа којима је

одобрена субвенција од

200.000 динара – каже Јован

Миловановић, председник

Општине Неготин, и нагла-

шава да је локална само-

управа и у буџету за 2015.

предвидела за исте намене

пет милиона динара.

Спровођење реализа-

ције потписаних уговора ко-

нтролисаће Национална слу-

жба за запошљавање. Како

је нагласила Соња Станко-

вић, директорка борске фи-

лијале Националне службе

запошљавања, у случају да

неко од корисника овог про-

грама не буде поштовао или

чак прекрши уговор,  против

њега ће бити предузете одго-

варајуће мере.                С.М.Ј.

ПОСАО ЗА 27 РАДНИКА
Субвенцијама до нових радних места

КЛАДОВО - У 2014. го-

дини хидроелектрана ''Ђердап

1'' произвела је за 26  одсто ви-

ше струје од годишњег плана,

јер је ЕПС испоручила готово

шест милијарди киловат-ча-

сова електричне енергије. 

На успешан производни

резултат утицали су повољна

хидрологија и максимална по-

гонска спремност хидроагре-

гата у дунавској фабрици стру-

је. Пословни резултат био би и

успешнији да током мајских по-

плава наша највећа хидроцент-

рала није била на природном

режиму рада, јер су се уместо

експлоатације водни потен-

цијали пропуштали мимо тур-

бина кроз преливна поља.

Упркос томе, редовне контроле

и годишњи ремонти електро-

машинске опреме допринели

су рационалнијој производњи,

а то је утицало на стабилност

електроенергетског система

Србије. Заслуга за то припада

радницима електро-машинског

одржавања, техничарима и ин-

жењерима под чијим надзором

је комплексна опрема, која фу-

нкционише без застоја.

За разлику од минулих

година, хидроцентрала код

Кладова у децембру  је  елек-

троенергетском систему наше

земље дистрибуирала 548 ми-

лиона киловат-сати струје, или

54 одсто више од плана с обзи-

ром да је норма за последњи

месец у години износила 355

милиона киловата струје.

Добар производни тренд на-

стављен је и првих јануарских

дана, јер моћне машине, при

дотоку од 5.000 кубика воде у

секунди, производе 15 милиона

киловат-сати струје. Јануарски

план је 341 милион киловат-ча-

сова електричне енергије, а то

подразумева дневну произво-

дњу од 11 милиона киловата

струје. 

Крај минуле године обе-

лежиле су активности на скла-

пању опреме хидроагрегата

А-5, који је у поступку ревитали-

зације. Монтажни радови при-

ведени су крају, а у новој години

су настављена мерења, конт-

роле и провера уграђене опр-

еме. Након тога, уследиће при-

мопредајне активности и про-

бни рад за несметан повратак

обновљене машине, инстали-

сане снаге увећане за око 10

одсто, на електромрежу Срби-

је.                                        М. Р.

РЕКОРДНА 
ПРОИЗВОДЊА СТРУЈЕ 

КЊАЖЕВАЦ - Ради

стварања повољнијих услова

за бржи економски развој на

територји књажевачке општи-

не, Скупштина општине Кња-

жевац донела је одлуку о

погодностима инвеститорима,

који закупе пословни простор

за обављање производних де-

латности.

Погодности се односе

на отварање производних ка-

пацитета у селима и запошља-

вање одређеног број радника.

Висина и дужина трајања по-

годности, односно умањење

закупнине за пословни про-

стор зависе од броја новоза-

послених радника.

Они који запосле до пет

радника, имаће право на ума-

њење закупнине за 30 одсто.

За запошљавање од пет до 10

радника, закупнина се ума-

њује за 50, за запошљавање

од 11 до 15 радника 80, за 16

до 20 запослених 90 одсто,

док ће они који запосле више

од 21 радника бити потпуно

ослобођени плаћања закупа

пословног простора.

И. Л.

ПОГОДНОСТИ ЗА 
ИНВЕСТИТОРЕ

СО КЊажевац

Миловановић уручује решења
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НЕГОТИН – Директор

Управе за извршење кривичних

санкција Министарства правде др

Милан Стевовић отворио је у Не-

готину 23. у низу Канцеларију за

алтернативне санкције. Отварање

свих 25 канцеларија за алтерна-

тивне санкције, а последња је

отворена крајем године у Новом

Пазару, Србија испуњава уставну

обавезу, а овај пројекат од велике

је важности и за преговарачко По-

главље 23, за остваривање свих

мера и циљева зацртаних Акцио-

ним планом, а нарочито за подпо-

главље Основна права.

Систем алтернативних

санкција, кажу надлежни, пред-

ставља добру тековину европских

земаља, јер остварује велике уш-

теде у поступку извршавања за-

творских казни. Особе које буду

упућене на издржавање ванзавод-

ских санкција у виду друштвено

корисног рада или рада у јавном

интересу доприносе друштвеној

заједници у којој живе тако што ће

одређени број часова проводити у

јавним предузећима и бити од ко-

ристи својој заједници.

- Пре свега, овај систем

омогућиће растерећење затвор-

ских капацитета и много бољи

третман према лицима која своје

казне издржавају у затворима. За

сва кривична дела за која је за-

прећена казна до три године за-

твора моћи ће да изрекне нека

алтернативна санкција. То је рад у

јавном интересу од кога ће држава

и буџет Републике Србије имати

користи, јер неће издржавати

казне у затворима, већ ће бити на

слободи и радити неки посао у јав-

ном интересу, за који они сматрају

да могу да раде и који је примерен

послу који су радили пре тога и за

који су дали свој потпис односно

сагласност, пре него што отпочну

те радове - каже др Стевовић.

И локална самоуправа ће

имати користи од оваквог система

алтернативних санкција јер ће се

друштвено користан рад односити

на комуналне услуге и делатности,

рад у геронтолошким центрима,

установама културе... Нови про-

писи дају већа овлашћења Управи

за извршење кривичних санкција у

погледу заштитног надзора

условно отпуштених и то оних

којима суд омогући условни отпуст

после одслужене две трећине

казне.

- Будућност је у електро-

нском надзору, тј.  “кућном притво-

ру” и “кућном затвору”,  што ће у

великој мери смањити трошкове

за државу и убрзати кривичне по-

ступке. Тренутно имамо 948 алтер-

нативне санкције. У Европској унији

је просек од 50 до 60 одсто у односу

на затворске казне. Код нас, ако уз-

мемо у обзир да имамо око 10.500

затвореника и око 1.000 са алтер-

нативним санкцијама, то је само 10

одсто, али ћемо се трудити да ев-

ропски процент достигнемо до

2020. године. Надамо се да ће ал-

тернативно кажњавање смањити и

стопу рецидива, која је сада у

Србији око 72, одсто док се тај про-

ценат у ЕУ креће око 63 одсто – ис-

такао је Стевовић.                      С.М.Ј.

РАД УМЕСТО ЗАТВОРА
Отворена Канцеларија за алтернативне санкције у Неготину

КОНКУРС

Просторије за ову Канцеларију обезбедила је Општина Него-

тин у договору са директорима ПД „Ђердап“ и ХЕ „Ђердап 2“. Оче-

кује се да буде расписан и конкурс за пријем особа која ће радити у

Канцеларији за алтернативне санкције.

Канцеларија за алтернативне санкције
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НЕГОТИН – Пројектом

“Лични ставови - заједничке од-

луке“, који Општина Неготин реа-

лизује уз финансијску и техничку

помоћ Немачке агенције за међу-

народну сарадњу и Швајцарске

развојне агенције, осим припреме

техничке документације предви-

ђено је и активно учешће локалног

становништва у процес јавне рас-

праве око Плана детаљне регула-

ције за комплексе Рајачких и

Рогљевачких пивница, али и у про-

цес избора најбољих идејних ре-

шења за уређење пивница и начин

њихове промоције. Вредност до-

нације је 25.000 евра, док је

учешће Општине Неготин 14.400

евра, кроз плате запослених и

трошкове канцеларије. Партнери у

пројекту су општине Кладово и

Књажевац и град Зајечар, а под-

ршку пружа и РАРИС.

- Пивнице у Рајцу, Рог-

љеву, као и у Штубику, културно су

добро од изузетног значаја и наша

је, а и обавеза државе, да бри-

немо о својој културној баштини.

Сви смо ми сведоци да ова на-

сеља нису у стању у којем би по

свом значају требало да буду, а

зашто је то тако изискује једну оз-

биљну анализу. У претходном пе-

риоду започета је израда Плана

детаљне регулације и пројеката

водоводне и канализационе мре-

же у Рајцу и Рогљеву, а овог лета

стручњаци Завода за заштиту спо-

меника културе започели су и сни-

мање стања Штубичких пивница.

У току је израда планске докумен-

тације за сва три пивничка на-

сеља – каже Надица Васић, за-

меник председника Општине Не-

готин.

Циљ пројекта је подршка

туристичке валоризације Рајачких

и Рогљевачких пивница. Осим

плана детаљне регулације за ком-

плексе Рајачких и Рогљевачких

пивница, пројекат предвиђа и кон-

курс за основце и средњошколце

за израду постера за промоцију

пивница, затим конкурс за

најбоље младе ауторе за израду

идејних решења за уређење јав-

них простора на пивницама, али и

израду промо материјала у коме

ће комплекси пивница бити пред-

стављени као туристичка дести-

нација заједно са пратећим тури-

стичким капацитетима у области

сеоског и винског туризма и на-

јзначајнијим садржајима културно

- историјског наслеђа на терито-

рији општине Неготин.

- Доношењем Одлуке о

додељивању посебног статуса Ра-

јачким пивницама желели смо да

покажемо озбиљност у намери да

уредимо овај комплекс. Такође,

формираћемо и Координациони

тим који ће кроз пројекте уложити

максималан напор да започне оз-

биљније уређење овог културног

добра. Колико ћемо у томе бити

успешни зависиће од свих нас из

тима, али и становништва које

живи у том делу општине као и

оних који су власници пивница –

истиче Васићева.

С.М.Ј.

НОВИ СЈАЈ СТАРИХ ПИВНИЦА
Пројектом до лепших и уређенијих Рајачких и Рогљевачких пивница

Рајачке пивнице

БОР - Утакмица Прве мушке регио-

налне лиге Исток, Јуниор – Бор неочекивано је

заокупила медијску пажњу комплетне спортске

Србије, а кривци су Марко Огњеновић и Влади-

мир Росић, тандем гостију који је у 16. минуту,

после досуђеног фаула, покушао физички да се

обрачуна са судијом Александром Ђорђевићем. 

Било је хватања за крагну, песничења, шути-

рања ногом… Пошто су се страсти симириле,

арбитри су прекинули меч, а актери инцидента

су морали да дају изјаве у локалном СУП, у

којем се нападнути судија појавио са лекарском

“крагном” око врата. 

Председник Јуниора, Томислав Симић,

каже да му није јасно зашто је дошло до инци-

дента:

- Победа ниједној екипи није значила

много, па није било тензија. Шта више, било је

мирно. Број фаулова је био далеко у корист до-

маћина (12-6), који су и имали вођство. Не знам

зашто је дошло до свега овога. 

- Стицајем околности био сам на утак-

мици, а затим сам и добио извештај делегата.

Према Пропозицијама такмичења, утакмица је

регистрована 20:0 за домаћина, Огњеновић ће

бити санкционисан са 30.000 динара, а Росић са

12.000. Обојица су суспенодвани неиграњем до

даљег, односно док се поступак не заврши пред

Дисциплинским судом КСС, у Београду – каже

Небојша Крстић, комесар регионалне Лиге. 

С обзиром на све оно што се дешавало

на паркету, тандем Борана би могао да сноси

највеће могуће санкције, односно доживотне сус-

пензије. 

Први човек Борана, Гојко Џаковић, раз-

очаран понашањем својих играча у Нишу,

најавио је оставку. 

- Клуб је одмах суспендовао играче.

Чекам да видим одлуке Диспсиплинског суда, да

санирам последице по клуб, а затим ћу поднети

оставку – нема дилему Џаковић. – Много пута

сам досад упозоравао тим, причао да без обзира

на то шта се дешавало на паркету, нема потребе

за било каквим ван спортским реакцијама, по-

гово не оваквим које оштро осуђујем. Ако је неко

незадовољан, зна се на који начин може да се

потражи правда, сигурно не на начин како је

било у Нишу.                                                  В. Н.

БОРАНИ ТУКЛИ СУДИЈУ

Туча на терену

СПОРТСКА 
ХУМАНОСТ

КЛАДОВО - Спортски савез оп-

штине Кладово ђацима у школама у Те-

кији, Подвршки, Брзој Паланци и Великој

Каменици Нову годину је честитао доде-

лом спортских реквизита. Реч је о насе-

љима у којима су водене бујице током

септембра причинила материјалну штету

несагледивих размера. Зато је хуманост

људи добре воље увек добро дошла.

- Наша школа претрпела је велику

материјалну штету, то није мимоишло ни

фискултурну салу у којој су уништени сви

реквизити. Захвлајљући људима добре

воље у току је санација крова уз подршку

фондације "Владе и Снежана Дивац",

ускоро креће сређивање кабинета и

школске сале у којој ће реквизити добити

употребну вредност. У датој ситуацији

свака донација је добро дошла - каже Ми-

хајло Сидерис, директор ОШ "Светозар

Радић".

Спортске реквизите добили су и

мештани Велике Каменице у којој егзи-

стира фудбалски клуб "Велика река", док

је новчани износ уплаћен на жиро- рачун

подвршког ФК "Кључ" и ФК "Коча Анђелко-

вић", из Текије.

- На месно игралиште у Текији

сручила се непрегледна количина напла-

вина. Бујица није поштедела ни новоизгра-

ђене клупске просторије у којима је остала

пустош - подсећа Бане Атанацковић, пред-

седник ФК " Коча Анђелковић ".

М. Р.

Незапаћен инцидент на кошарлашкој утакмици
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СОКОБАЊА - Троје

чланова породице Денкић из

Сокобање настрадало је данас

у саобраћајној несрећи која се

догодила на аутопуту Београд-

Ниш код Врчина.

Несрећа се догодила

када је из неутврђених разлога

аутомобил изгубио контролу и

слетео с коловоза, након што се

неколико пута преврнуо. Ни-

кола (62) и Душица Денкић (64)

и њихов син Стојан (28) поги-

нули су на лицу места. Како

сазнајемо, у питању је аутомо-

бил марке "опел корса", заје-

чарских регистарских таблица.

Према информацијама са лица

места, у овом удесу нису уче-

ствовала друга возила.

Никола Денкић био је

пензионисани наставник енг-

леског језика и дугогодишњи

директор Основне школе "Мит-

рополит Михаило" у Сокобањи.

Мајка Душица такође је била

наставница енглеског језика у

пензији.

- Видела сам их када су

кренули, били су расположени

и насмејани. Понели су ствари

и поклоне за новорођено унуче.

Стојан је сео за волан. Е, да су

знали да им је то последња

вожња - каже једна комшиница.

Њихова кућа у Соко-

бањи је била празна, сви ро-

ђаци су отишли у Београд.

Денкићи су се у Сокобању досе-

лили са Косова и Метохије, тако

да у том месту и немају много

рођака. У њиховој улици за-

текли смо само комшије. Плачу

за Стојаном, који је био дипло-

мирани правник и живео и

радио у Београду, његовим

оцем Николом, професором

енглеског језика у Основној

школи “Митрополит Михаило” у

Сокобањи, и мајком Душицом,

професором енглеског језика у

пензији.

- Никола и Душица су

били омиљени професори.

Стојан је у Сокобању дошао да

са родитељима прослави Нову

годину. Планирали су да након

празника крену у Београд, где

живи њихова ћерка, Стојанова

сестра, која се породила пре

скоро два месеца. Мислим да је

Душица планирала да остане

код ћерке неко време да јој по-

могне са бебом - рекла нам је

једна комшиница и заплакала.

Други комшија, који је

кренуо до продавнице, па за-

стао видевши уплакану комши-

ницу, додао је:

- Душица се пензиони-

сала пре два месеца. Хтела је да

буде слободна кад јој се ћерка

породи да може да помаже око

унучета. Шта се догодило, ником

није јасно. Жао нам је много, тек

је требало да уживају, да ожене

Стојана, да чувају унуке. Жао

нам је и њихове ћерке, три гроба

има да оплакује - каже комшија

погнуте главе.                   

Е.Н.Т.

ПОГИНУЛА ПОРОДИЦА ИЗ СОКОБАЊЕ
У стравичној саобраћајној несрећи код Београда

Саобраћајка код Врчина

ЗАЈЕЧАР – Тела два

мушкарца, средњих година,

пронађена су пред крај прошле

године, у раним јутарњим са-

тима, на два супротна краја

Зајечара – залеђена!

Један мушкарац је про-

нађен испред своје куће, у на-

сељу Лубничко брдо, док је

тело другог, крај кога су прона-

ђени трагови крви, откривено

недалеко од његовог дома у на-

сељу Грљански пут.

Претпоставља се да су

обојица мушкараца, чија се

имена не наводе, преминули од

смрзавања, али то тек треба да

потврде резултати обдукције,

коју је наложило тужилаштво.  У

Зајечару је 30. децембра изме-

рена температура од минус 20

степени Целзијуса.

Припадници Сектора за

ванредне ситуације Мини-

старства унутрашњих послова

Србије спасли су на подручју

Зајечарског округа 15 особа из

шест аутомобила, као и брачни

пар са двоје деце старости три

и 11 година. 

У акцији спасавања на

деоници пута између села Ха-

лова и Шипикова, на подручју

Зајечара учествовала су три

ватрогасца-спасиоца из Ватро-

гасно-спасилачке јединице

Зајечар са једним теренским во-

зилом. 

Ватрогасци-спасиоци из

Сокобање су евакуисали

брачни пар са двоје деце, из за-

вејаног аутомобила, на путу од

села Језера ка Сокобањи. У ак-

цији су учествовала четири ват-

рогасца-спасиоца, који су у

чамац сместили породицу,

вукли га километар и по до ват-

рогасног возила, а потом их без-

бедно превезли до Сокобање.

Е. Т.

СМРЗЛА СЕ ДВА МУШКАРЦА?

Стојан денкић Никола ДенкићДушица Денкић

УХАПШЕНИ 
ИМИГРАНТИ

КЛАДОВО - На путу Кла-

дово - Неготин пронађена је група

од 17 страних држављана из Си-

рије (12) и пет из Сомалије, сао-

пштила је Полицијска управа у Бо-

ру. Полиција је илегалне мигранте

пронашла у паркираном комби во-

зилу чешких регистарских ознака,

у коме није било возача. По налогу

граничне полиције у Београду миг-

ранти су упућени да се у року од

72 сата јаве у прихватни центар за

азиланте у Крњачи. Основни јавни

тужилац наложио је мере како би

се испитало порекло возила и на

који начин је ушло у Републику

Србију.                                       Е. Т.
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