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ЗАЈЕЧАР - Око две хи-

љаде људи протестовало је на це-

нтралном градском тргу у Зајечару,

захевајући да садашња градска

власт, на челу са Сашм Миркови-

ћем (СНС), председником локалног

парламента, распише ванредне из-

боре.

- Ову ситуацију, у којој за-

послени  јавном сектору у граду ме-

сецима не примају плате, где се

истина креира на локалној телеви-

зији, чији је власник управо Саша

Мирковић, може да разреши само

премијер Србије Александар Вучић

– казао је Бошко Ничић, бивши гра-

доначелник Зајечара. – Председник

Владе Србије само треба да

склони Мирковића и видеће да

овде нема непријатеље.

Скупу је присуствовао и

Бојан Пајтић, председник ДС, који

је казао Зајечарцима да је слична

ситуација готово у целој Србији.

- Актуелна власт мора да

прихвати чињеницу да постоји и

опозиција у Србији – казао је

Пајтић. – Данас је, међутим, цела

Србија у медијском мраку, а то ће

се управо садашњој власти, пре

или касније, обити о главу.

Међутим, Мирковић у одго-

вору на оптужбе позива Ничића да

објасни зашто је град задужио за

500 милиона динара, док је Пајтића

јавно питао да објасни ’’где су не-

стали новци из Развојне банке

Војводине’’.                                  Е.Т.

ПРОТЕСТИ У ЗАЈЕЧАРУ

Ничић и Пајтић

КЛАДОВО - На седници Скуп-

штине, одборничка већина СДС-СПС ус-

војила је Локални акциони план

запошљавања општине Кладово за

2015. годину. То је једна од мера активне

политике НСЗ која је у претходном пе-

риоду у тој средини имала позитивне

ефекте кроз неколико програма.

- Кроз те програме ми пома-

жемо младим, незапосленим људима

да одраде приправнички стаж, пружамо

подршку онима који су у стању со-

цијалне потребе запошљавањем кроз

јавне радове, а у току је пројекат којим

смо омогућили запошљавање петорици

Кладовљана, којима је до пензије

остало 36 месци, како би што лакше

привели крају радни век. Осим тога, по-

стоји читава лепеза других мера које до-

приносе смањењу незапослености.

Новац за њихову реализацију на-

стојаћемо да обезбедимо кроз одгова-

рајуће уштеде у буџету - појаснио је

оправданост одлуке Јован Стингић,

председник Локакалног савета за за-

пошљавање.

Одборничка већина усвојила је

и извештаје о раду  у 2014. години Ди-

рекције за планирање и изградњу "Кла-

дово" и Центра за културу. С друге

стране, шеф одборничке групе "напред-

њака" др Борислав Петровић ставио је

примедбу на кратак рок доставе скуп-

штинских материјала, с обзиром да су

их, каже, добили два дана пре почетка

седнице што је кратко време да се доку-

мента проуче. Једно од питања било је

и до када ће трајати ванредна ситуација.

- Ванредном ситуацијом не

чува се владајућа коалиција - одговорио

је Радован Арежина, председник оп-

штине Кладово, и додао да је ванредна

ситуација на снази јер се још ради на из-

градњи растеретног канала за прихват

бујичних вода у Грабовици, одводног ка-

нала којим се штити Текија, као и због

радова у Великој Каменици и у другим

насељима, у којима су још увек видљиви

трагови бујичних поплава. - То допри-

носи бржој реализацији послова, с обзи-

ром да је поједностављена процедура

при доношењу важних одлука. Ван-

редна ситуација биће укинута када се за

то створе услови.

У раду седнице учествовало је

26 од 28 одборника. Пре почетка засе-

дања, заклетву је положио Петар Челен-

ковић, који је у скупштинској клупи

заменио страначког колегу Бату Павло-

вића, из СДС.                                     М. Р.

ПОДРШКА МЕРАМА 
ЗАПОШЉАВАЊА

Седница СО Кладово

У СО Кладово усвојен локални акциони план запошљавања
Седница Општинског већа у Књажевцу 

КЊАЖЕВАЦ - На седници Општинског већа у Књажевцу ус-

војен је предлог одлуке о утврђивању допрноса за уређење и кориш-

ћење грађевинског земљишта. Реч је о доприносу који је, по новом

закону, заменио некадашњу надокнаду за комунално уређење. 

Овом одлуком предвиђене су олакшице за инвеститоре и све

оне који отворе нова радна места, каже председник општине Милан

Ђокић: 

- Сви они који желе да на територији наше општине граде про-

изводне капацитете, имају права на ослобођење у потпуном износу.

Сви они који граде објекте друге намене, а планирају да запосле више

од 20 радника, имају права на умењење до чак 50 одсто. Остале надо-

кнаде су исте, односно на нивоу из претходних година. Повећана је на-

докнада за простор Јабучког равништа. Држава је претходних година

уложила јако пуно пара у планску документацију и комунално опре-

мање овог простора, тако да имамо пуно оправдања да наплатимо

нешто већу стопу за коришћење грађевинског земљишта, али ипак да-

леко нижу од оне на Копаонику, Златибору, у Нишу или Београду.

Општина Књажевац даће на коришћење бензинску станицу у

Кални фирми БНП Петрол из Београда. одлучено је на седници. Како

је истакнуто, коначно се јавила заинтересована фирма и створене су

услови за решавање најакутнијег проблема становника села под Ста-

ром планином. 

Разматрајући програм пословања Јавног предузећа Спортско

– туристички ресурси, које газдује базеном и планинарским домом на

Бабином зубу, чланови Већа изразили су очекивања да ће летња се-

зона на базену бити боља од претходне, када је лоше време утицало

на посету. И у планинарском дому на Бабином зубу очекују се бољи по-

словни резултати, с обзиром да је попуњен до средине марта.       Љ. П.

ОЛАКШИЦЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

Седница Општинског већа у Књажевацу (Фото:Књажевацинфо)
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БОР - Председник

општине Бор Живорад Пет-

ровић, са сарадницима, у

сарадњи са овдашњим по-

вереништвом Црвеног кр-

ста, обишао је пет соција-

лно угрожених породица ко-

јима су подељени пакети са

храном и средствима за

личну хигијену.

- Локална само-

управа мора да брине о

нашим суграђанима који

жи-ве на рубу егзистенције.

И надаље ћемо посећивати

социјално угрожене поро-

дице, како би се на лицу

места упознали са њиховим

проблемима и покушали да

им помогнемо. Настојаће-

мо да сагледамо све могућ-

ности и да путем јавних

радова, или на неки други

начин, изађемо у сусрет  по-

родицама које живе у теш-

ким условима, и омогућимо

да макар један члан поро-

дице добије посао. Соци-

јални програм мора да буде

богатији и разноврснији. Не-

допустиво је и да се људи

жале на оброк који добијају

посредством Народне ку-

хиње, јер општина издваја

значајна средства за њен

рад. Зато ћемо и проверити

како се припрема храна а

сагледаћемо и рад других

органинизација, све са ци-

љем да се помогне онима

којима је то преко потребно

- рекао је Петровић.

Боранин Слободан

Марковић истиче да свака

помоћ пуно значи.

- Супруга и ја смо без

запослења и са двоје деце

живимо од социјалне по-

моћи која износи 16.000 ди-

нара, тако да једва саста-

вљамо крај са крајем. Ко-

рисници смо и Народне ку-

хиње. Ова помоћ општине

нам пуно значи, јер јако

тешко живимо - рекао је

Марковић.                     Д. С.

ПАКЕТИ ЗА УГРОЖЕНЕ
Председник општине Бор Живорад Петровић обишао пет породица 

Петровић и породица Марковић

ЗАЈЕЧАР – Жена

стара 62. године и два муш-

карца од 60, односно 43 го-

дине, преминули су, у пр-

отекле две недеље, у за-

јечарској болници од тешке

упале плућа, изазване виру-

сом типа А - потврдио је др

Јован Стевановић, директор

ове здравствене установе.

- Пацијенти који су

преминули нису били вакци-

нисани против грипа, а сви

су имали и додатна обоље-

ња која су допринела смр-

тном исходу - каже др Сте-

вановић. - Једна пацијент-

киња, стара 42 године, та-

кође је заражена овом вр-

стом грипа. Она је упућена у

нишки КБЦ и њено стање је,

тренутно, стабилно.

Др Стевановић напо-

миње да у Зајечару није про-

глашена епидемија грипа.

- Међутим, из пред-

острожности смо донели од-

луку да, до даљег, забрани-

мо посете на одељењима

гинекологије, педијатрије и

интензивне неге - закључује

директор зајечарске бол-

нице.

Е. Т.

ПРЕМИНУЛЕ 
ТРИ ОСОБЕ

Дом здравља у Зајечару

Од последица грипа у Зајечару
Доњи Милановац три месеца без пијаће воде

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - Према свим до сада предузетим мерама,

током наредне седмице у Доњем Милановцу требало би да, после пуна три

месеца и снабдевања пијаћом водом из цистерне, буде нормализовано во-

доснабдевање. На водозахвату старог водовода у Мосни из цевововода на

испумпан је сав муљ, на наплавном пољу очишћен површински слој, одно-

сно пешчани филтер, тако да је, у сарадњи са Заводом за јавно здравље

“Тимок”, за ову недељу најављивано узорковање воде.

Захваљујући помоћи која је стигла из Рудника бакра Мајданпек, ак-

тивиран је агрегат уз који је очишћен цевовод и наплавно поље старог во-

дозахвата у Мосни. Очекивало се да се у најскорије време за водозахват

обезбеди снабдевање електричном енергијом, јер је оно постало спорно бу-

дући да се одвијало из “Фепа” Доњи Милановац који не ради, тако да је оп-

штина морала да се побрине за куповину око 500 метара струјног кабла, а

све како би се снабдевање обезбедило другом трасом, а пуштање у рад ста-

рог водовода могло да уследи релативно брзо. 

- Ради се и на стварању услова за несметан рад фабрике воде у

овом граду који представља трајно решење – каже Драшко Ћетковић , за-

меник председника општине, наговештавајући да би у најскорије време, у

сарадњи са ''Водоводом Београд'', требало да обави регенерација активног

угља и на тај начин створе услови за нормализацију водоснабдевања бу-

дући да су предвиђене и друге мере које су неопходне за рад Фабрике и од-

говарајући квалитет воде.                                                                              С.В.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ
СТАРОГ ВОДОВОДА        

Доњи Милановац
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НЕГОТИН - Локална

самоуправа даривала је 24

мајке које су своју породицу,

поред постојећа два или

више деце, увећале за још

једно. Акција је симболично

организована као постпраз-

нична за жене којима је оп-

штина Неготин, уз новчани

чек на 10.000 динара једно-

кратне помоћи уручила и

букет цвећа.

- Годишње општина

Неготин изгуби што због

природног одлива, а што

због миграција и до хиљаду

становника, па нам жеља

да макар на овај начин сти-

мулишемо и подстакнемо

рађање – каже Јован Мило-

вановић, председник оп-

штине Неготин. 

Мајке које су ове го-

дине на свет донеле треће,

четврто, пето, па и шесто

дете на пригодном коктелу у

локалној самоуправи пред-

очиле су општинским оцима

и проблеме са којима се су-

очавају, уз наду да ће у на-

редним годинама бити орга-

низоване сличне акције. 

- Рачунам да деце и

радости никад доста. Мајка

сам три девојчице и по-

здрављам акцију. Мислим

да би општина Неготин мо-

гла да размисли и о опцији

бесплатног вртића за треће

дете – истакла је Драгана

Живковић Фрунзареловић,

која се у име свих мама за-

хвалила на овом постпраз-

ничном дару и добила обе-

ћање од надлежних да ће

општина, која иначе за со-

цијална давања годишње

издваја и по пет милиона

динара, у оквиру својих мо-

гућности размислити о при-

надлежностима за породи-

це са више деце.

С.М.Ј.

СТОП БЕЛОЈ КУГИ
Општина Неготин даривала мајке са три и више деце

Мајке са три и више деце у Неготину добиле помоћ
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БОР - Симка Ибрахимо-

вић, пултиста на примарном

дробљењу површинског копа „Ве-

лики Кривељ“, и њене четири ко-

легинице које (по сменама),

примају руду са копа на прво

уситњавање, међу првима знају и

колико су рудари тога дана били

вредни. Сваки дампер са рудом

који стигне до примарне дроби-

лице најпре „уђе“ у њихово

блокче, у рубрику багера који их

товари. Запишу број камиона и

време кад је стигао, а онда се, на

њихов знак, преко 200 тона бак-

роносних стена саспе у грло

моћне дробилице која је „скрцка“

на комаде не веће од 17 сантиме-

тара. Све време док комади, уз

тресак и прашину, клизе у чељу-

сти дробилице, Симка стоји крај

затвореног прозорчета са прстом

на прекидачу. Спремна је да све

то тренутно заустави уколико се

појави нешто сумњиво или преве-

лик комад који прети да заглави

дробилицу.

- Овде сам већ десет го-

дина – каже Симка. – Посао ми је

да пратим истовар камиона и

како материјал даље иде на

траке. Радим у све три смене а

трећа је, наравно, најтежа, пого-

тово пред зору. Материјал из дро-

билице пада у бункер, па преко

чланкастог додавача иде на си-

стем трака који је одвозе на депо-

нију, а ми, пратећи истовар кроз

ово прозорче и сигнале на пулту,

гледамо да не дође до заглаве,

да не упадне неко гвожђе у дро-

билицу (зуб багера или нека на-

влака). Најбоље је кад нешто од

тога приметимо још у камиону, па

возачу радио-станицом јавимо да

то избаци негде ван. Ако већ

доспе у дробилицу, онда је одмах

заустављамо да не дође до веће

заглаве или хаварије. Онда те ко-

маде вадимо помоћу куке и

крана, а ако и тако не може, онда

на сцену ступају минери. Долазе

палиоци, буше комад, стављају

експлозив, скидамо прозоре, на-

пуштамо просторију и стена се

разбије.

Симка је задовољна

својим радним местом, а главна

брига јој је посао за сина који

управо завршава машинство у

Нишу. Стигао је до диплмског, а

она би, исто као и он, волела да

остане у свом родном граду.

„Школовала сам га без оца - до-

даје сетно. – Мој супруг је имао

тешку повреду у Јами 1988. го-

дине и од последица је умро

2004. године. Била бих пре-

срећна, као и сваки други роди-

тељ, да и моје дете нађе посао у

нашој великој фирми.“ 

Пошто је крај смене,

звони телефон и Симка рапор-

тира колико тура је било са ког

багера. Потом, нешто ведрија, од-

говара на наше питање како се

њих пет слажу са колегама и како

славе Осми март: „Ма одлично,

ми смо им главне, без нас нема

ништа. Осми март обично прође

радно, ове године ћу га „славити“

у трећој смени. Пажња, ипак, не

изостане. Синдикати обично о

томе воде рачуна, а доста тога за-

виси и од самог пословође“.

Р.К.

ПОГЛЕД КРОЗ СИМКИНО ПРОЗОРЧЕ
Симка Ибрахимовић, пултиста на кривељском копу

Симка Ибрахимовић будно прати истовар руде

Све време док комади руде пристигли на прво усит-

њавање, уз тресак и прашину, клизе у чељусти дробилице,

Симка Ибрахимовић стоји крај затвореног прозорчета ко-

мандног пулта са прстом на дугмету спремна да све то

моментално заустави уколико се појави превелик комад

који прети да заглави или оштети дробилицу.
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БОР – Пети март, када је

потпаљена флеш-пећ у новој то-

пионици у Бору, остаће упамћен

као дан када је РТБ Бор заувек

раскрстио са застарелим начи-

ном топљења бакра и покренуо

рад чистих технологија које ће

„очистити“ и ваздух и небо над

Бором и околином од сивих

облака сумпор-диоксида, цели

век надвитим над овим крајем.

Генерални директор РТБ

Бор Благоје Спасковски, симбо-

личним притиском на дугме, по-

кренуо је процес загревања

флеш-пећи који ће, како јер

рекао, трајати пуне три седмице.

- У наредне три недеље

флеш-пећ треба да достигне

температуру од 1.200 степени и

до краја месеца, када ће бити из-

ливена и прва анода, биће у пуној

кондицији да претапа 30 тона

концентрата бакра на сат. Ово је

историјски тренутак за Рударско-

топионичарски басен због тога

што чиста технологија доноси и

чисто небо, али и због тога што

ћемо радом нове топионице уд-

востручити производњу бакра,

злата и сумпорне киселине.

Хвала свима који су помогли да

до овога дође, пре свих Влади

Србије и премијеру Александру

Вучићу, свим стручњацима из

наше земље који су учествовали

у изградњи, а посебну захвал-

ност дугујем сајт-менаџеру фин-

ског „Оутотека“ Тонију Коркану –

казао је Спасковски.

Нова технологија захтева

висок капацитет због смањења

трошкова и већег искоришћења

бакра и сумпора – по 98 проце-

ната - а пројектовани капацитет

прераде до 400 хиљада тона кон-

центрата бакра годишње, по

Спасковском, сасвим је прихват-

љив. Јер, како је навео, рудници

ће у Бору и Мајданпеку фазном

модернизацијом и повећањем

производње обезбедити плани-

рану количину за прераду у новој

борској топионици. РТБ Бор,

наиме, планира да ове године по-

бољша перформансе свих руд-

ника а да, упоредо са тим,

обезбеди услове да нова топио-

ница ради пуним капацитетом.

План је да 2015. године борски

комбинат оствари 75 милиона

тона ископина и да прерадом око

250.000 тона концентрата про-

изведе 47 хиљада тона катодног

бакра из сопствених сировина.

Пун капацитет нових пиромета-

луршких постројења у првим го-

динама рада постићи ће се и

услужном прерадом увозних кон-

центрата, а однос домаћих и

увозних сировина биће 60:40. 

- У прве две године, када

будемо прерађивали и увозни

концентрат, финансијски резул-

тати РТБ биће бољи за 12 ми-

лиона долара годишње, а од

2017. када почнемо да прера-

ђујемо само сопствени концент-

рат, добијен из недара овдашњег

басена, финансијски ефекти ће

нам бити бољи од садашњих за

чак 24 милиона долара – рекао је

челни човек борске компаније.

Непосредно пред пуш-

тање у рад нове топионице, од-

носно паљење флеш-пећи, ди-

ректор пројекта „нова топионица“

Драган Маринковић потписао је

са сајт-менаџером финске ком-

паније „Оутотек“ Тонијем Корка-

ном записник о техничкој при-

мопредаји постројења, чиме је

финска компанија званично пре-

дала РТБ нову топионицу на упо-

требу. Почео је да тече и је-

дногодишњи период њене гаран-

ције. 

За изградњу нове топио-

нице и фабрике сумпорне кисе-

лине у Бору утрошен је 251

милион евра. Осим што је била

гарант за робни кредит код ка-

надске ЕДЦ банке, држава

Србија је за завршетак изградње

Басену Бор прошле године упла-

тила 30 милиона евра. Под над-

зором „СНЦ Лавалина“ и

„Оутотека“ главни извођач ра-

дова је београдски „Енерго-

пројект“ са више од двадесет

подизвођача. Велики део уграђе-

них елемената произведен је у

Србији.

Г. Т. В.

ФЛЕШ-ПЕЋ ПОТПАЉЕНА, 
НОВА ТОПИОНИЦА РАДИ

РТБ Бор пустио у рад ново пирометалуршко постројење

Спасковски означио почетак рада новог агрегата

Флеш-пећ коју је инсталирала финска компанија

„Оутотек“, а притиском на дугме њено загревање покре-

нуо генерални директор РТБ Бор Благоје Спасковски, у на-

редне три седмице треба да достигне температуру од

1.200 степени. До краја марта, када ће бити изливена и

прва анода, нова топионица биће у пуној кондицији да пре-

тапа 30 тона концентрата бакра на сат. 

КЛАДОВО -  У машинској

хали хидроелектране "Ђердап 1", по-

кретањем  обновљеног хидроагре-

гата А-5, који је био у поступку

ревитализације, започела су примо-

предајна испитивања која ће трајати

20 дана. Када се тај поступак заврши,

''подмлађена'' машина биће поново

прикључена на електроенергетски

систем Србије. 

Хидроагрегат А-5 свој радни

век започео је 14. маја 1972. године,

тако да је готово  42 године  експлоа-

тисао је водне потенцијале Дунава, а

на мрежи је био 284.022 сата. За-

вршетком ревитализације, његова

инсталисана снага повећана је за око

10 одсто, док је радни век продужен

за четири деценије.

- Поступак обнове завршен

је у року од 14 месци, захваљујући

ангажовању радника, техничара и ин-

жењера, али наших партнера из

руске фирме ''Силовије машини'' и

бројних коопераната. Први резултати

потврђују да је сложен посао ус-

пешно обављен, тако да ће пбнов-

љена машина за двадесетак дана

бити прикључена на електроенергет-

ски систем Србије. Још једном смо

потврдили висок степен обучености

свих учесника у ревитализацији која

представља сложен посао који смо

успешно привели крају - нагласио је

Љубиша Јокић, директор ХЕ "Ђердап

1".

У хидроенергетском и пло-

видбеном систему ХЕ ''Ђердап 1'' до

сада је успешно завршена ревитали-

зација три од шест хидроагрегата.

Како је предвиђено анексом девете

допуне уговора о ревитализацији, 30.

април 2018. године је рок за заврше-

так комплетне ревитализације хидро-

централе код Кладова.

М. Р.

"ПЕТИЦА" УСКОРО НА МРЕЖИ
Завршена ревитализација још једног хидроагрегата у ХЕ ''Ђердап 1''

“Подмлађен” хидроагрегат А-5
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КЊАЖЕВАЦ - За зим-

ски одмор на Старој планини

ове године влада огромно

интересовање. Хотел Фал-

кенштајнер попуњен је од по-

четка сезоне, као и

планинарски дом којим

управља општина Књаже-

вац, а распродати су и сви

капацитети у сеоским дома-

ћинствима. 

Ове зиме је Стару

планину посетило више од

35.000 гостију, па је већ сада

премашена посета од пре-

тходне сезоне, када је у зим-

ским чарима ''крова Србије''

уживало 29.000 туриста. 

У хотелу Фалкеншта-

јнер Стара планина кажу да

је ова година рекордна у од-

носу на све претходне. Го-

стију је у односу на исти

период прошле године више

за око 50 одсто, а посебно је

значајно што преко 30 одсто

посетилаца чине странци,

пре свега гости из Бугарске,

Румуније и Русије. 

- Наш хотел је усавр-

шио породични концепт и као

такав већ је позициониран на

тржишту региона. У хотелу у

сваком тренутку борави

преко стотину деце којима су

на располагању посебни хо-

телски садржаји – ол инклу-

зив концепт, где сва деца од

4-10 година имају бесплатну

групну школу скијања, бес-

платан ски пас, бесплатан

најам ски опреме сваки дан у

току периода боравка, уједно

и школу пливања и 8 д био-

скоп и разне дневне активно-

сти у хотелу и изван њега.

Гости нашег хотела уживају у

аустријским стандардима

угоститељства на српски

начин, а Стара планина је

дефинитивно постала неза-

обилазни део српске тури-

стичке понуде, како зими,

тако и лети. Захваљујући так-

вом приступу, очекујемо и

добар пословни резултат,

који ће, ако је судити по доса-

дашњем делу сезоне, такође

бити рекордан - истиче ди-

ректор хотела Никола Марко-

вић. 

Пуним капацитетом

раде и скијалишта. Све стазе

су одлично припремљене, па

је боравак у овом планин-

ском центру право задовољ-

ство за све љубитеље

зимских спортова. Висина

снега је преко једног метра. 

Зимска сезона је још

увек у току, па је још рано за

свођење рачуна. У сваком

случају, овакво интересо-

вање туриста је прави пока-

затељ да у овом туристичком

центру постоји потреба за

ширењем капацитета и из-

градњом нових хотела и

скијашких стаза. 

ТУРИСТИ НА КРОВУ СРБИЈЕ
Стара планина пуна, бележи рекордну посећеност  

Стару планину посетило 35.000 људи (Фото:Књажевацинфо)
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НЕГОТИН – Професори и

студенти Архитектонског и Шумар-

ског факултета из Београда посе-

тили су општину Неготин где су три

дана обилазили пивнице у Рајцу и

Рогљеву, како би кроз разговоре са

мештанима прикупили информа-

ције, неопходне за израду студије о

културном пределу неготинских пив-

ница. Са Архитектонским факулте-

том и Немачком агенцијом за ме-

ђународну сарадњу ГИЗ општина

Неготин је сарађивала и у у оквиру

пројекта подршке развоју сеоског ту-

ризма ,,Аутентично етно из Источне

Србије''. Та сарадња је, овога пута,

проширена и на Шумарски факул-

тет, чији стручњаци и студенти раде

на изради Студије о културном пре-

делу Неготинских пимница са

циљем да се на адекватан начин ту-

ристички валоризацију неготинске

пимнице, односно винарски ком-

плекси у селима Рајац, Рогљево и

Смедовац.

- Општина Неготин се, као и

многе друге општине у Источној

Србији, суочава са тешкоћама у еко-

номском развоју, недовољним ко-

ришћењем сопствених ресурса, еко-

номским миграцијама, демограф-

ским пражњењем и замирањем ру-

ралне  територије. Због наведених

чињеница, локална самоуправа раз-

вија свој стратешки приступ локал-

ном економском развоју дефини-

шући кроз своја стратешка доку-

мента развојне правце, програме и

конкретне пројекте. У релизацији

пројеката ангажујемо све локалне

стручне ресурсе. Развој туризма и

пољопривреде и њихова синергија

у појединим аспектима су међу

приоритетима развоја општине Не-

готин а прави архитектонски бисер

какав представљају комплекси вин-

ских подрума у селима Рајац, Рог-

љево и Смедовац, окосница су

развојне приче о винском и етно ту-

ризму у нашој општини али и на

ширем подручју Источне Србије.

Како значај пивница превазилази

локалне оквире, те због тога уживају

статус културног добра од нацио-

налног значаја, а предложене су и

за Листу UNESCO, наше активности

у циљу њихове туристичке валори-

зације не задржавају се у локалним

оквирима већ представљају  поку-

шај да у ову при- чу укључимо све

релевантне институције на нацио-

налном али и међународном нивоу

– каже Јован Мило- вановић, пред-

седник општине Неготин.

Како се чуло на овом скупу

Општина Неготин подржава, у ок-

виру својих могућности, све про-

граме и пројекте које доприносе

укупној валоризацији привредних и

културних ресурса општине Него-

тин, па тако и израду Студије о кул-

турном пределу Неготинских пи-

вница. На тај начин доприноси се

културном идентитету овог краја,

његовој заштити, али и туристичкој

валоризацији, који могу да потпо-

могну локални и регионални развој.

Скупу су присуствовали Па-

оло Батинели, аташе за културу и

науку Амбасаде Италије у Београду,

Арналдо Бибо Ћекини, декан Архи-

тектонског Факултета у Алгеру на

Сардинији, професор др Јасминка

Цвејић са Шумарског факултета, до-

цент Зоран Ђукановић са Архитек-

тонског факултета из Београда, као

и Бранислав Милић, експерт за ру-

рални развој из Немачке агенције за

међународну сарадњу.

- Наш циљ је пре свега из-

рада Студије о културном пејзажу,

али нам је намера и да радимо на

уређењу пивница, односно уређењу

простора између самих објеката.

Током овог семестра радићемо на

изради студије о културном пределу

Неготинских пивница, које подразу-

мевају објекте у Рајцу, Рогљеву,

Смедовцу и Штубику. Биће штам-

пана једна књига за сада, а касније

вероватно још која публикација. Гра-

ђани Неготина ће на овај начин до-

бити увид резултате нашег рада, а

општина ће добити пројекте којим

ће моћи да партиципира за сред-

ства код приступних фондова –

каже доцент Зоран Ђукановић са

Архитектонског факултета из Бео-

града.                                       С.М.Ј.

ИЗРАДА СТУДИЈЕ О КУЛТУРНОМ ПРЕДЕЛУ ПИВНИЦА
Професори и студенти Архитектонског и Шумарског факултета у радној посети Неготину

Намера да се неготинске пивнице уврсте у Унескову листу

КЊАЖЕВАЦ – Народна библиотека „Његош“  представила је јавности

књигу прича Стојана Богдановића „Кратке“. 

У овом, како издавач каже, бисеру завичајне књижевности,  проф.др

Стојан Богдановић представља се као мајстор кратке прозне форме. У 40 анег-

дотских прича он је, кратко, јасно и живописно описао своја сусретања са слика-

рима, песницима, политичарима, универзитетским професорима, прецима.

На промоцији, која је организована у Завичајном музеју, кроз ћаскање

са директорком Библиотеке Владаном Стојадиновић, Богдановић је говорио о

свом детињству, професионалној каријери, читао одломке из књиге. Своје утиске,

ставове и запажања поделио је и у непосредном разговору са публиком.

Ово књижевно вече било је увод у програм обележавања 155 година од

оснивања Књажевачког читалишта. Ћаскања са неким од значајнијих имена књи-

жевности, науке, културе уопште настављају се већ 18.марта, када у госте Биб-

лиотеци долази новинар и песник Братислав Милановић.                             Љ. П.

ЋАСКАЊЕСА СТОЈАНОМ БОГДАНОВИЋЕМ
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Banca Intesa je klijentima iz segmenta registrovanih

poljoprivredih gazdinstava, preduzetnicima i mikro preduzećima

ponudila kredit za finansiranje unapređenja energetske efikas-

nosti razvijen u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom KfW. 

Kredit za unapređenje energetske efikasnosti odobrava se u mak-

simalnom iznosu do 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, sa

periodom otplate do 5 godina i uz fiksnu kamatnu stopu koja na

godišnjem nivou iznosi od 5,9 do 6,9 odsto. Sredstva su na raspo-

laganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima, preduzetnicima

i mikro preduzećima, bez obzira da li su klijenti Banke ili ne, a

kredit se može upotrebiti za zamenu postojeće poljoprivredne

mehanizacije, ulaganje u grejne sisteme i poboljšanje izolacije

objekata. 

Ovaj kreditni proizvod je poslednji u nizu koji je Banca In-

tesa ponudila klijentima u okviru KfW kreditne linije u ukupnom

iznosu od 20 miliona evra namenjenje poboljšanju energetske

efikasnosti u Srbiji.

U saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama

Banca Intesa je stanovništvu, privredi i javnom sektoru do sada

plasirala kredite u ukupnoj vrednosti od 28,12 miliona evra za

poboljšanje stepena energetske efikasnosti stambenih, poslovnih

objekata, proizvodnih procesa ili javnih prostora.

Библиотека у Кладову богатија за 1.200 књига

WINO GRAD
Део студије ће бити пуб-

ликован у књизи „Wino grad –
the art of wine“, као резултат ра-
није успостављене сарадње Не-
готина и Архитектонског факу-
лтета у пројекту ,,Аутентично
етно“. Тај пројекат је подржала
Немачке агенције за међуна-
родну сарадњу, која ће финан-
сирати и штампање ове књиге.

Banca Intesa nastavlja da ulaže u unapređenje en-

ergetske efikasnosti u Srbiji

Kredit za energetsku efikasnost za
poljoprivrednike, mala i mikro preduzeća

Стојан Богдановић
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НЕГОТИН - Мештане

неготинске Улице 9. маја у на-

сељу Милошевски пут у чет-

вртак око 4.10 пробудила је

снажна детонација, када је, на

кућу Димитрија Петровића,

бившег шефа општинског

Одељења за буџет, финансије

и локалну пореску администа-

цију, на броју 19, бачена

бомба. У тренутку када је још

увек неидентификована екс-

плозивна направа, највероват-

није ручне израде, експло-

дирала испред степеништа

Петровићевог дома, у кући су

били и његова супруга и ће-

рка. 

- Спавао сам и у том

тренутку пробудила ме стра-

ховита експлозија. Супруга је

била будна и непосредно пре

него што нам је испред улаз-

них врата бачена та направа,

чула је да је на улици стао

неки аутомобил. После тога је

зачула заглушујућа експлозија

од које се кућа толико тресла

да смо мислили да ће се сру-

шити – прича нам Петровић.

Од силине детонације,

која се осетила чак и у насељу

“Вељко Влаховић”, на другом

крају града, попуцала су

стакла на улазним вратима,

прозорска окна на кући, и по-

моћним просторијама, на-

прсла је фасада, степениште,

делом и темељ, па и чесма у

дворишту, а гелер је на зиду

помоћне зграде направио кра-

тер дубок двадесетак санти-

метара. Оштећена је делом и

кућа Петровићевог комшије.

Мотив овог вандалског

напада на Петровића који је од

2004. до понедељка, 2.марта,

обављао одговорну функцију

начелника буџета, када је рас-

поређен на друго радно место,

још увек није познат. Званично

није ни саопштено због чега је

Петровић смењен у тренутку

када Ревизорска комисија

врши контролу у општини. У

четвртак му је био и први дан

годишњег одмора.

- Ето како ми је почео

годишњи одмор. Не знам ко би

ово могао да учини. Личних

непријатеља немам и никоме

се нисам замерио. Могуће је

да је у вези са послом којим

сам радио. Видећемо, не могу

ништа више да кажем. И сам

сам у шоку што сам после 37

година рада доживео да ми

неко баци експлозивну на-

праву на кућу - каже Петровић.

Увиђај на лицу места обавио је

дежурни заменик основног јав-

ног тужиоца и полиција.

Остаци направе, за коју незва-

нично сазнајемо да би могла

да има азбестно пуњење и ме-

талне делове, који су се у тре-

нутку експолозије разлетели

свуда по дворишту, послата је

на вештачење.  Претпоставља

да је нападач ову направу

бацио на улазна врата са де-

сетак метара удаљене улазне

капије. Полиција интензивно

трага за починиоцем дела за

које је више него евидентно да

је учињено са намером.

- Истрага и вештачење

направе показаће о каквој се

направи ради, ког је домета,

капацитета и пуњења била, а

полицији смо проследили за-

хтев ради утврђивања још

увек неидентификованог почи-

ниоца – кажу у Основном јав-

ном тужилаштву.

Овај догађај најоштрије

су осудили представници

представници локалне само-

управе. Надица Васић, заме-

ник председника општине Не-

готин, истакла је да очекује да

се у најкраћем могућем року

“открије починилац овог не-

дела”. Енергичну акцију над-

лежних захтевају и предста-

вници политичког живота, ДС,

Влашке странке, СПС, СНС и

ЛДП.

- Неготин никада није

био, нити сме да постане, град

у коме се насиљем уместо

разговором решавају про-

блеми – каже Радмила Геров,

шефица одборничке групе

ЛДП.                                 С.М.Ј.

БОМБА РАЗНЕЛА ПРОЗОРЕ, НЕМА ПОВРЕЂЕНИХ
Бачена експлозивна направа на кућу бившег начелника општинског буџета

ЗАЈЕЧАР – У атару

зајечарског села Мали Јасено-

вац пронађено је тело мушкарца

старог око 25 година, највероват-

није страног држављанина, који

је илегално из Бугарске ушао у

Србију.

- Тело је пронашла група

од четворице држављанина Си-

рије који су том путањом иле-

гално из Бугарске ушли у Србију.

Они су то пријавили и показали

надлежнима где се налази тело.

Иако код себе није имао никакву

документацију, претпостављамо

да је у питању држављанин Си-

рије. На телу нема видљивих по-

казатеља насилне смрти, али је

наложена хитна обдукција да би

се утврдило због чега је младић

преминуо и да ли је у питању

била нека заразна болест – саз-

најемо од надлежних.

Четворица Сиријаца су у

Зајечару, и очекује се да буду са-

слушани. Према првим проце-

нама, непознати мушкарац је

преминуо два дана након што је

пронађен.

Иначе, припадници Ми-

нистарства унутрашњих послова

у Неготину пронашли су, пре не-

колико дана, 39 страних држав-

љана без личних докумената на

територији општине Неготин.

Група од 26 илегалних

миграната кретала се путем од

Вељкова према Неготину, а

група од 13 илегалних миграната

путем  од Мокрања према Него-

тину. Они су доведени у просто-

рије полицијске станице у

Неготину, где је утврђено да се

ради о држављанима Авгани-

стана.

С обзиром да су сви из-

разили намеру да затраже азил

у Републици Србији, упућени су

да се, у року од 72 сата, јаве у

прихватни центар за азиланте у

Тутину.                                    С. Б.

НАЂЕН МРТАВ СИРИЈАЦ
У Малом Јасеновцу откривено беживотно тело

Димитрије Петровић

БОМБА
Овакви инциденти нису чести у неготинској крају. У по-

следњој деценији ово је трећи забележен случај, а последњи
се догодио 2008. када је неко бацио кашикару на кућу Роберта
Фицуловића, у ул.Професора Костића 12, седиште неготин-
ског „Пинк-таксија“.

СМРТ У
ПОЖАРУ

ЗАЈЕЧАР - У зајечар-

ском селу Трнавац дошло је

до избијања пожара у коме

је живот изгубила З.Р. (60), а

З.Д. (50) и Л. П. (53) су задо-

били лаке телесне повреде.

До пожара је највероватније

до-шло услед паљења на-

слага чађи у димоводном ка-

налу и исијавања топлоте на

лако запаљив материјал –

ламперију. Материјална шт-

ета се процењује на око

650.000,оо динара.         Е. Т.

Бомба је пала испред степеница
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ЗАЈЕЧАР – Девојчица

са сметњама у развоју, стара

само 16 година, коју је силовао

Франц Костић (24), њен брат

од рођеног стрица, је прво

била пребијена, а лекарским

прегледом је установљено да

ју је рођак, који ју је напаство-

вао, том приликом - дефлори-

сао!

Како је установљено,

Костић је своју сестру сачекао

око 13 часова, испред спе-

цијалне школе ‘’Јелена Ма-

јсторовић’’, коју малолетница

похађа. Повео ју је у шетњу до

излетишта Краљевица, где ју

је увукао у напуштени тоалет

и покушао да је обљуби.

Девојчица се опирала,

али је напасник наставио да је

скида. У једном тренутку, Ко-

стић се изнервирао и претукао

своју сестру. Потом ју је, ис-

пребијану и измрцвљену - си-

ловао!

- Позвали су нас меш-

тани, који су на Краљевици за-

текли девојчицу, рашчупане

косе, која је хистерично пла-

кала - речено нам је из извора

блиским истрази. - Убрзо је по-

лиција стигла на лице места,

али девојчица, због шока, ни

са њима није могла да разго-

вара. Испричала је шта јој се

десило тек када су се у случај

укључили стручњаци из Це-

нтра за социјални рад.

Девојчица је одмах

упућена на гинеколошки пре-

глед, којим је установљено да

ју је брат дефлорисао. Након

тога, полиција је кренула у по-

трагу за Костићем.

- Ухватили смо га, бук-

вално, у последњем моменту -

наводи наш саговорник. - По-

лицијска патрола га је, са ко-

ферима, затекла недалеко од

аутобуске станице. Установ-

љено је да је хтео да побегне

у Београд и био је под видним

утицајем алкохола.

Напаствована девојчи-

ца је, тренутно, стабилно, и

смештена је у једну од храни-

тељских породица. Костић,

који до сада није имао посла

са полицијом, је признао да је

имао однос са сестром, али је

тврдио да је све било уз њен

пристанак.

Е.Т.

СИЛОВАО СЕСТРУ ОД СТРИЦА ?
Због сумње да је напаствовао рођаку ухапшен Франц Костић

НЕГОТИН – Полиција

је у близини аутобуске ста-

нице у Неготину затекла 16

Авганистанаца, а како су они

затражили азил узпутила их у

прихватни центар за азиланте

у Крњачи у који би требало да

се јаве у року од 72 сата. Сви

мигранти су били без личних

докумената, а међу њима је

било и мале деце.

Недавно су у општини

Неготин  затечене још две

веће група илегалних мигра-

ната. У првој је било 26 Авга-

нистанаца, а пронађени су

како ходају од села Вељкова

ка Неготину. У Мокрању је

истог дана, такође на путу,

пронађена још једна група од

13 Авганистанаца. Свих 39

мигранта су изразили намеру

да затраже азил, па су

упућени у приватни центар за

азиланте у Тутину.

Кријумчарење људи на

овим просторима није ре-

тко.Само прошле године је на

овом подручју откривено и

евидентирано 14 илегалних

прелазака са укупно 69 стра-

них држављанина од којих су

43 била држављани Авгани-

стана, 16 из Сирије, а 10 из

Ирака, Судана и других зе-

маља. Сви они су у Србију

ушли са територије Бугарске.

Против 35 особа је

вођен прекршајни поступак,

23 особе су предате погранич-

ним органима Републике Бу-

гарске, за 40 је изречена је

мера отказа боравка, а шест

особа је поднело захтев за

азил. 

Заједничком радом по-

лиције ПС Неготин - ПУ Бор,

са колегама у Бору и Поли-

цијском управом у Зајечару,

као и припадницима БИА,

процесуирано је 19 особа са

подручја Полицијске станице

Неготин, од којих је 14 лишено

слободе због постојања осно-

ване сумње да су извршили

кривично дело недозвољен

прелазак државне границе и

кријумчарење људи – кажу у

Полицијској управи у Бору.

Број илегалних пре-

ласка лане, ипак, мањи је у

односу на 2013. када је  у оп-

штини Неготин у 13 илегалних

прелазака затечено 138 стра-

них држављанина, од којих

чак 93 из Авганистана, а сви

они су предати пограничним

органима Републике Бугарске. 

С.М.Ј.

УХВАЋЕНИ АВГАНИСТАНЦИ
На аутобуској станици у Неготину

Тоалет у коме је силована малолетница

ПРОНАЂЕНА
МАРИХУАНА

СОКОБАЊА - Поли-

цијски службеници Мини-

старства унутрашњих послова у

Зајечару, ПС Сокобања, по

одобрењу основног јавног ту-

жиоца у Алексинцу, одредили

меру задржавања до 48 сати

Ђ.П. (22), из Ниша, због сумње

да је извршио кривична дела не-

овлашћено држање опојних

дрога и фалсификовање новца.

Приликом прегледа лица

у паклици цигарета пронађена

су три пакетића са садржајем

биљне материје зелене боје,

налик на опојну дрогу мари-

хуану, бруто масе око 2,08

грама, а приликом претреса

стана и других просторија, које

осумњичени користи, пронађена

је и привремено одузета новча-

ница у апоену од 1.000 динара

за коју се сумња да је фалсифи-

кована.

А, полицијски службе-

ници из Бољевца су, по одоб-

рењу вишег јавног тужиоца у

Зајечару, одредили меру за-

државања до 48 сати Б.А. (32),

из Зајечара, због сумње да је из-

вршио кривично дело неовлаш-

ћена производња, држање и

стављање у промет опојних

дрога. Приликом прегледа лица

пронађен је пакетић са садр-

жајем биљне материје зелене

боје, налик на опојну дрогу ма-

рихуану, бруто масе око 12,21

грам.                                       Е. Т.
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