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БОР - Чланови Општин-

ског већа једногласно су ус-

војили свих 20 предлога одлука

колико их је протекле недеље

било на дневном реду, али ће

одборници на наредној сед-

ници Скупштине општине раз-

матрати 14 предлога, јер је

преосталих шест одлука у ди-

ректној надлежности Општин-

ског већа.

Једногласно су усвојени

предлози Програма уређења

грађевинског земљишта и одр-

жавања комуналне инфра-

структуре, којима је предви-

ђено да у овој години за капи-

талне инвестиције, припрему,

одржавање и опремање грађе-

винског земљишта буде из-

двојено 296 милиона динара,

док је за одржавање комуналне

инфраструкуре предвиђено 58

милиона динара. У најзна-

чајније капиталне инвестиције

спада изградња саобраћајног

моста у Слатини, реконструк-

ција и уређење улице Николе

Коперника и новог злотског

пута. Између осталог, усвојени

су и предлози одлука о уплати

нето добити јавних предузећа и

привредног друштва у буџет

Општине Бор, одлуке о присту-

пању израде ревизије Страте-

гије одрживог развоја општине

Бор за период 2011.-2021. го-

дина, као и предлози Програма

коришћења средстава Буџет-

ског фонда за заштиту животне

средине, Програма контроле

квалитета ваздуха и Програма

контроле смањења популације

напуштених паса и мачака на

територији борске општине.

- У Програму уређења

грађевинског земљишта са фи-

нансијским планом постоје че-

тири целине по којима ће се

радити на уређењу грађевин-

ског земљишта. Прва целина је

припрема грађевинског зем-

љишта за коју је предвиђено

око 67,5 милиона динара, друга

је опремање за шта је из-

двојено близу 17 милиона,

трећа је одржавање грађевин-

ског земљишта за шта је из-

двојено око 120 милиона и

четврта целина је изградња ка-

питалних објеката за шта је

опредељено око 92 милиона.

Оно што је важно напоменути је

да уколико прилив у буџету не

буде онакав какав очекујемо,

онда ће се сви ови програми

реализовати у оном проценту

колики буде био прилив у буџет

– нагласила је Љубинка Јелић,

начелник Општинске управе.

Чланови Општинског

већа једногласно су усвојили и

предлоге решења о давању са-

гласности на одлуку о допуни

Статута и Програма пословања

ЈКП ‘’3.октобар’’, као и Решења

о измени Програма пословања

ЈП ‘’Борски туристички центар’’

којим је смањена субвенција

овом предузећу на 21 милион

динара. Остале одлуке, које су

усвојене а у дирекној су над-

лежности Општинског већа су

Правилници о стандардима за

обављање послова Службе по-

моћи у кући, условима за пру-

жање услуге Дневног боравка

за децу са сметњама у развоју,

суфинансирању спорта, систе-

матизацији радних места у Оп-

штинској управи и именовању

чланова савета за безбедност

саобраћаја.

И.И. 

УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА - 296 МИЛИОНА
Одржана 25. седница Општинског већа општине Бор

Борски већници били једногласни

КЊАЖЕВАЦ - Одбор-

ници Скупштине општине Кња-

жевац усвојили су, већином гла-

сова, на 32. седници извештаје о

раду и програме пословања јав-

них предузећа и установа. Пред-

ставници опозиционе Социјали-

стичке партије Србије критико-

вали су начин трошења буџет-

ских пара, пре свега када су у

питању социјална давања, а

онда и пословање Дома културе,

ЈП Спортско – туристички ре-

сурси и Регионалног центра за

стручно усавршавање просвет-

них радниика. 

Дарко Живковић, шеф

одборничке групе СПС-ПУПС,

очекује да ће се са таквом прак-

сом престати након наредних

локалних избора. По њему, ''ве-

ћи део буџетских пара усмерава

се на задовољавање потреба

малог броја богатих Књажев-

чана, а у сенци остају сви они

којима је неопходна помоћ ло-

калне самоуправе'', уз опаску да

ће се таква ситуација променити

након наредних локалних избо-

ра''.

С друге стране, Милан

Ђокић, председник општине

Књажевац, истиче да ''помоћ

најугроженијим категоријама ст-

ановништва зависи умногоме и

од државе''.

- Зашто ти ''душебриж-

ници'' не кажу својим представ-

ницима у републичкој влади да

овом сиротом народу не смањују

плате и пензије, да не поску-

пљују струју, да их не ''деру''

преко скупих банкарских ка-

мата... То је права адреса за ва-

шу лицемерну ''бригу'' о суграђа-

нима – одбрусио је Ђокић шефу

одборничке групе СПС-ПУПС. 

Председник Скупштине,

Драган Манчић, оптужио је опо-

зицију да скупштинску говорницу

користи за политички маркетинг.

Он додаје да ће се учинак сваке

партије проверити на изборима.

- Грађани ће бити ти који

ће судити свима нама за одлуке

које смо доносили. Тада ћемо

видети ко ће водити општину.

Мени је жао што је опозиција

злоупотребљава говорницу за

свој лични маркетинг – казао је

Манчић.

На седници је усвојен ре-

баланс програма Дирекције за

развој, урбанизам и изградњу,

којим се, како је образложио ди-

ректор Младен Радосављевић,

стварају услови за завршетак

пројеката, који су заустављени

због лошег времена.             

Љ.Р.

ЧЕКАЈУЋИ НАРЕДНЕ ИЗБОРЕ
Седница СО Књажевац протекла у оптужбама власти и опозиције

Седница СО Књажевац
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БОР - Најбољим ствара-

оцима у привредном и друштве-

ном животу Србије у сали

Музичке школе ''Миодраг Васи-

љевић'', уручена су признања

''Капетан Миша Анастасијевић''.

Награду која носи име великог

српског задужбинара и добро-

твора добила су 20 истакнута

поје-динца, компаније и уста-

нове, међу којима и норвешки

амбасадор Њ.Е. Nils Ragnar Ka-

msvag, који су својим радом и

стваралаштвом обележили про-

теклу годину. 

Живојин Болботиновић,

власник ''Текијанка'' д.о.о. Кла-

дово добио је награду као на-

јбољи привредник Тимочке Кр-

ајине, Општина Бор за најбољи

развојни потенцијал у региону,

Драган Маринковић, директор

Пројекта реконструкције Топио-

нице и изградње Фабрике сум-

порне киселине као најбољи

менаџер у региону, а Карменка

Бабић, директор ''Ђердап услу-

ге'' АД као нај жена у бизнису,

Зајечарска пивара, компанија

''Heineken'' за најбољи тренд

''зајечарско''. Горица Тончев Ва-

силић, руководилац Службе за

односе са јавношћу РТБ ''Бор''

као најбољи ПР у региону, ФПМ

Агромеханика АД, Бољевац као

најбоље предузеће у региону, а

др Небојша Марјановић, пред-

седник општине Бољевац као

најбољи домаћин у региону.

Јелена Ђурић, управница фло-

тације Рудника бакра Мајданпек

добила је ово признање за до-

принос развоју Рудника бакра

Мајданпек, предузеће ''Pometon

Tir'' д.о.о Бор за значајне извозне

резултате у региону, Сека Вану-

цић из села Горњане, општина

Бор као најбољи аграр, а Фаб-

рика мерних трансформатора

(ФМТ) АД Зајечар за корпора-

тивну одговорност. Награду су

добили и штампарија ''Графо-

мед'' д.о.о. Бор за најбоље мало

предузеће у региону, Нели

Ђорђевић, директор ЈП ''Дирек-

ција за планирање и изградњу''

Бољевац за допринос развоју

предузетничког стваралаштва и

Технички факултет у Бору за за-

пажене резултате у образовању

и васпитању младих. За изузе-

тан квалитет у лечењу деце при-

знање је добила др Бранка

Баџа, педијатар у Општој бол-

ници Бор. За пословност и при-

мену међународних стандарда

награду је добио Messer tehno-

gas АД, Кисикана у Бору, а за

традицију и допринос очувању

историје Бора и Тимочке Крајине

''Колектив'', лист РТБ ''Бор''.

Ово својеврсно оцењи-

вање и вредновање предузет-

ничког стваралаштва, организује

се у оквиру пројекта ''Пут ка

врху'', који је настао пре 15 го-

дина, са основном идејом афир-

мације привредног и друштвеног

стваралаштва у Србији. А, од-

луку о додели признања донео је

жири који чине истакнути при-

вредници, новинари и профе-

сори, а председава проф. др

Радован Пејановић, ректор Уни-

верзитета у Новом Саду.       

И.И.

АФИРМАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ И
ДРУШТВЕНОГ СТВАРАЛАШТВА

Додела награда ''Капетан Миша Анастасијевић''

Лауреати са наградама

КЛАДОВО - На основу из-

вештаја о квалитету воде за пиће

чије је узорковање, на захтев кла-

довског ЈП "Јединство", ванредно

обавио ЗЗЈЗ "Тимок", из Зајечара,

због повећане концентрације вред-

ности нитрата, за пиће и припрему

хране није вода са сеоског водоси-

стема Мала Врбица, са којег се

снабдевају и мештани Велике

Врбице.

Вода се може се користити

у техничке сврхе. Снабдевање око

1.500 мештана, који у два насеља

живе у 600 домова, обавља се ци-

стерном ЈП "Јединство".

- Вредности нитрата су

благо увећане од дозвољених, јер

правилник предвиђа 50 милиграма

по литру - каже Љубиша Предић,

технички директор у ЈП ''Јединство''.

- Узорковањем је установ-

љено да су, у појединим случаје-

вима, садржаји нитрата били у гра-

ницама дозвољених вредности, али

је било и случајева повећања и до

55 милиграма по литру. То потврђује

да нитрати немају акутно дејство,

односно ''не могу  да изазову  тре-

нутне реакције на здравље потро-

шача'' - мишљење је стручњака из

ЗЗЈЗ "Тимок". У периоду за нама

помно смо пратили све промене

тако да смо Општинском штабу за

ванредне ситуације упутили пред-

лог о забрани воде за пиће.

Цистерна са водом је у

Малој Врбици свакодневно код

месног Дома клутуре од 8 до 11, а у

Великој Врбици на платоу код се-

оске цркве од 11,30 до 14,30 сати. У

међувремену, Општински штаб за

ванредне ситуације обратио се

Сектору за ванредне ситуације

МУП да се у Кладово допреми шест

контејнера са водом за пиће.

М. Р.

''ЗАВРНУТЕ'' СЛАВИНЕ

Мештани се водом снабдевају из цистерни

Због појаве нитрата у Малој и Великој Врбици Општа болница опет 

у проблему

МАЈДАНПЕК - Општа

болница у Мајданпеку последњих

дана има озбиљне проблеме са

обезбеђењем помоћног особља.

Таман се помислило да се на

најбољи начин и уз помоћ ресор-

ног мнистарства разрешава про-

блем са обезбеђењем неопхо-

дних лекара специјалиста, а по-

јавили су се нови, сада са обез-

беђењем возача, домара, мага-

ционера... 

Да је реч о проблем који

се не сме потценити, сведочи и

податак да  сада само два запос-

лена возача треба да уз редован

рад превозе 12 пацијената три

пута седмично из бројних насеља

ове разуђене општине на и вра-

ћају са дијализе у Мајданпеку и

Бору, али и превозе пацијенте до

других болничких установа. Одо-

брење за запошљавање недо-

стајућег особља се чека, али по-

сао одлагање не трпи.

С. В.

КАКО БЕЗ  
ПОМОЋНОГ

ОСОБЉА
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МАЈДАНПЕК - У Мајдан-

пеку је прошле недеље у прису-

ству представника борске фи-

лијале Националне службе за-

пошљавања и локалне само-

управе уприличена свечаност на

којој су уручени сертификати по-

лазницима обуке за браваре-за-

вариваче. У организацији Наци-

оналне службе запошљавања,

10 незапослених лица са еви-

денције ове службе је уз са-

радњу Народног универзитета у

Нишу и предузећа “Минел”, ДОО

Мајданпек у периоду од 16. де-

цембра до 24. фебруара, кроз

340 сати реализовало обуку

(током које су им рефундирани

трошкови превоза и уплаћивано

осигурање за случај повреде на

раду и професионалне болести)

и свом образовању додало оспо-

собљеност уз коју би прелазак

са евиденције незапослених у

категорију запослених требало

да буде бржи.

Скуп је представљао и

прилику за промоцију недавно

усвојеног Локалног акционог

плана за запошљавање општи-

не Мајданпек у 2015.години. На-

ционална служба запошљавања

у општини Мајданпек има оз-

биљне задатке, будући да се већ

пар година број незапослених

креће између две и две хиљаде

сто лица. Обука попут ове је

стога драгоцена јер је 10 неза-

послених лица са евиденције

ове службе,  тако за корак ближе

запослењу. 

То је, поздрављајући по-

лазнике овог скупа којима је

уручила сертификате, нагласила

и Соња Станковић, директор Фи-

лијале НСЗ Бор, додајући да ова

служба запошљавање подстиче

и другим мерама попут стручне

праксе, коју је као могућност

предложила и другим незапос-

ленима на убрзавању пута до

радног места.  

За општину Мајданпек,

решавање проблема незапосле-

ности је најважнији задатак, под-

вукао је Дејан Вагнер, предсе-

дник Општине Мајданпек и до-

дао: 

- Велике наде су упрте у

Рударско топионичарски басен

Бор, односно, у мајданпечки Ру-

дник где су у току велики напори

на подизању производње и ства-

рању услова за ново запошља-

вање – навео је председник

општине.                                С.В.

БРЖЕ ДО ПОСЛА
Уручени сертификати полазницима обуке за браваре-завариваче

Сви се надају послу

КЛАДОВО - На рас-

крсници улица пуковника Љубо-

мира Томића и Ивана Коса-

нчића, али и на још две локације

у Кладову постављена су саоб-

раћајна огледала димензија 800

пута 600 милиметара. С обзиром

да је реч о непрегледним рас-

крсницама, под углом од 90 сте-

пени, та новина наишла је на

одобравање возача, али и дру-

гих учесника у саобраћају у

граду на Дунаву. Постављањем

саобраћајних огледала побољ-

шана је мрежа вертикалне сиг-

нализације, док је новац за ту

намену издвојен из општинског

буџета. Радове су обавили за-

послени у Дирекцији за плани-

рање и изградњу "Кладово".

- Реч је о  прометним

раскрсницама, на којима је би-

тно смањена прегледност воз-

ачима, тако да смо тај проблем

елиминисали постављањем са-

обраћајних огледала. Тај посао

биће настављен, јер у овој го-

дини  планирамо куповину још

неколико огледала из разлога

што је готово 70 одсто рас-

крсница у Кладову под правим

углом, тако да су јако непрег-

ледне за све учеснике у саобра-

ћају. Осим тога, на још неколико

локација у близини школа и

вртића поставићемо "лежеће по-

лицајце" - каже Данијела Боја-

нић, саобраћајни инжењер у

Дирекцији за планирање и из-

градњу "Кладово".                М. Р.

ОГЛЕДАЛА НА
РАСКРСНИЦАМА

Огледала за безбедност у саобраћају

ОШ ''Каплар'' обележава 180 година рада 

КЊАЖЕВАЦ - Основна школа ''Димитрије Тодоровић'' у Књажевцу

обележава 180 година постојања. Изложба ''Каплар у срцу'' је  историја школе

и историја Књажевца шездесетих година XX века, каже помоћница директора

Весна Давидовић: 

- На основу ових фотографија можемо да сазнамо све: колико је било

ентузијазма, самопрегорног рада радника, ученика, секција, које су оспособ-

љавале ученике за живот. У једном разреду било је и по 12 одељења, а и се

сада радујемо када упишемо пет. Поносни смо јер имамо 811 ученика, али то

није ништа у поређењу са тим периодом када се радило и у три смене.

Поштовање ауторитета и много више заједничких активности, дру-

жења, оно је чега се са носталгијом сећају бивши ученици Основне школе ''Ка-

плар''. 

- Из тог времена највише памтим годишње изложе које је школа орга-

низовала-свако одељење за себе о то је трајало недељу дана. Памтим го-

дишње излете просветних радника...Богами, како их данас плаћају и

цене-добро и раде - каже Славиша Раденковић, организатор програма у Дому

културе.

- Ми смо настојали да у то време будемо заиста прави ученици у сми-

слу поштовања својих учитеља и наставника. Они су били прави васпитачи и

педагози, тако да смо знања, која смо стекли, могли да користимо у даљем

школовању. Из мог разреда изникло је више учених људи, успешних у својим

професијама - сећа се судија у пензији Миодраг Радосављевић.

Велики јубилеј обележава се низом манифестација, међу којима је и

изложба старих школских фотографија ''Каплар у срцу'', отворена у великој га-

лерији Дома културе. 

Из школске архиве извучени су дневници, пронађене старе фотогра-

фије са којих нас гледају бивши ученици Основне школе ''Димитрије Тодоровић

Каплар'', заустављени у покрету на фискултурним приредбама, на слетовима,

балетским представама, важни на завршетку школске године, наставници са

ђацима, директори са колегама, помоћним радницима.                                 Љ.П.

ШКОЛА УСПЕШНИХ ЉУДИ

ОШ “Каплар”
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БОР – Бренери флеш-

пећи нове борске топионице

од петог марта увелико букте,

а упоредо са њеним загрева-

њем (које ће трајати три не-

деље) припремају се и остали

агрегати за изливање прве

аноде по новој технологији.

Један од тих агрегата  је и

котао-утилизатор у коме ће за-

почињати прво хлађење и пре-

чишћавање гасова. Према

речима Бобана Њагуловића,

главног инжењера за енерге-

тику и енергофлуиде на пр-

ојекту нове топионице и фа-

брике сумпорне киселине, у

флеш-пећи ће ускоро бити

преко 800 степени, почеће по-

дизање шибера и кроз котао

ће кренути прве количине вре-

лих гасова. Њиховим хлађе-

њем почеће и производња

паре  (10 до 15 тона на сат)

која ће имати вишеструку на-

мену. Инструктор финског

„Outoteka“, испоручиоца техно-

логије,  све то прати, али наши

извршиоци већ воде грејање

котла према потребној дина-

мици и како буду расли радни

параметри пећи тако ће расти

и продукција паре.

- Основна функција ко-

тла отпадне топлоте – каже

Њагуловић - јесте да систе-

мом цеви у његовим зидовима

и унутрашњости, кроз које про-

тиче специјално припремљена

вода, започне хлађење гасова

који ће излазити из пећи (око

30.000 нормалних метара куб-

них на сат). Њихова темпера-

тура на улазу у котао биће

између 1.270 и 1.300 стпени, а

излазиће из котла охлађени на

350 степени. Тзв. налепци че-

стица који ће се том приликом

стварати са унутрашње стр-

ане котла отресаће се уда-

рима специјалних електричних

чекића монтираних споља и

транспортером (редлером по

дну котла) одвозити у посебне

бункере, а из њих поново

враћати у процес. Из котла, га-

сови ће прелазити у електро-

филтер где ће се потпуно

ослобађати честица, а онда се

усмеравати на прање (у тзв.

скрубер)  и додатно хлађење

након кога одлазе у нову фаб-

рику за производњу сумпорне

киселине. Тих гасова на ди-

мњаку неће бити!

Котао је дуг 34 метра,

широк 10 и висок 26 метара. У

систем његових цеви стају 43

тоне воде. На врху котла је тзв.

парни бубањ у коме се ствара

пара. При нормалном раду из

њега се може очекивати 23,6

тона паре на сат. Радни прити-

сак је 60 бари, а температура

паре 275 степени. Пара из

бубња одводиће се у нову

Енергану за производњу елек-

тричне енергије, уз одузимање

оних количина које су по-

требне за сва друга, пратећа

грејања металуршких постр-

ојења. У самој топионици за

сушење шарже, грејање воде

и мазута, док ће се већи део

парводом одводити у стару

Енергану за потребе грејања,

првенствено, Електролизе, од-

носно за припрему про-

изводње катодног бакра. 

Топле пробе на котлу

почеле су и пре почетка

грејања флеш-пећи. Њима су

претходила испитивања котла

и цевовода на притисак која су

обављена још половином

јануара у присуству инспек-

тора куће акредитоване од

стране министарства. У феб-

руару је започето испирање

котла, да би са грејањем пећи

покренута процедура његовог

хемијског третирања, тзв. ис-

кувавања. - Том приликом су

додате извесне хемикалије

које изазивају тзв. магнетиза-

цију и стварање заштитног

филма на унутрашњој по-

вршини цеви – објашњава Ња-

гуловић. – И то је завршено, па

котао сада само одржавамо,

грејемо. Данас је темепратура

воде у њему преко 160 сте-

пени, притисак је већ 20 бари.

Вода кружи системом котла,

свакодневно пратимо њен ква-

литет, а нешто паре из бубња

на врху испуштамо преко вен-

тила, док не почне про-

изводња и крену веће ко-

личине гаса које треба хла-

дити.

Љ. А.

БРЕНЕРИ БУКТЕ, ИНСТАЛАЦИЈЕ ПУНЕ
Флеш-пећ се увелико греје, расхладни котао спреман

Бобан Њагуловић поред праног бубња

Ускоро ће у пећи бити преко 800 степени,  почеће подизање шибера и кроз котао отпадне топлоте кренуће

прве количине врелих гасова које треба хладити – рекао нам је Бобан Њагуловић, главни инжењер за енергетику и

енергофлуиде на пројекту нове топионице. 

Први праменови паре из нових постројења
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НЕГОТИН – Влас-

ници летњих башти од 1.

марта уместо 25 динара по

квадрату површине у екстра

зони, која обухвата простор

од око 1.200 метара квад-

ратних, плаћају 15. До сма-

њења ових намета дошло

се анализом досадашње

примене Одлуке о локал-

ним комуналним таксама и

Одлуке о постављању и

уклањању мањих монтаж-

них објеката привременог

карактера и споменика, спо-

мен обележја, балон хала

спортских намена и над-

стрешица у јавном превозу,

а имајући у виду да је у про-

теклом периоду баш у тим

областима било доста по-

тешкоћа. Зато је Општинско

веће крајем прошле године

донело измену и допуну

ових одлука, а њихова при-

мена почела је са првим да-

нима марта и трајаће све до

1. октобра.

- Смањене су цене

закупа као и рок плаћања,

јер је до сада било 90 дана

пре, а сада 30 дана пре по-

четка сезоне. Циљ доно-

шења измена поменутих од-

лука је да сви приватни

предузетници имају равно-

праван статус односно да

услови у којима послују буду

идентични за све. Други бе-

нефит је да ће општински

буџет имати већи прилив,

имајући у виду да се пред-

виђају санкције за нере-

довне платише, а самим

тиме имаћемо више сред-

става за улагање у развој

приватног предузетништва

на територији општине Не-

готин и уопште у развој

наше општине – изјавила је

Надица Васић, заменица

председника Општине Него-

тин.

Одлуку о смањењу

цена закупа површина јавне

намене подржали су и пред-

узетници који су ранијих го-

дина цену квадрата у

простору намењеног лет-

њим баштама плаћали и по

60 динара. Овога пута цена

је, кажу, економичнија, па ће

свако од њих моћи да плаћа

реалну квадратуру испред

својих локала.

- Драго нам је што је

општина помогла и изашла

у сусрет смањивањем цена.

Задовољни смо и одлуком

да ћемо моћи да постав-

љамо мање монтажне

објекте, односно тенде, јер у

случају ветра и кише сунцо-

брани нам нису поуздани,

лако може да дође до њихо-

вог превртања и евентуал-

них повреда гостију. Са

тендама то, мећутим, неће

бити случај – истиче Вуле

Борвичановић, један од вла-

сника локала у центру Него-

тина.

У локалној само-

управи најављују да ће ин-

спекцијски органи појачати

рад и водити рачуна о при-

мени ових одлука. Општина

је обезбедила и додатан

складишни простор за сме-

штај инвентара ових влас-

ника и закупаца који своје

обавезе не буду намири-

вали редовно.

С.М.Ј.

СНИЖЕНЕ ЦЕНЕ
Од 1. марта у Неготину се примењују нови закупи површина јавне намене 

Снижене цене закупа у централној зони

КЛАДОВО - На завршној

конференцији пројекта “Партнерство

и технолошка подршка”, на коме су

партнери Асоцијација за развој Кла-

дова и Институт за истраживање и

пројектовање у области заваривања,

из румунског Темишвара, представ-

љени су резултати реализације пре-

кограничног програма. Учесницима

су презентована техничка решења за

унапређење производног програма,

уз коришћење нових технологија. То

је био модел по коме су стручни ти-

мови одабрали по пет предузећа која

се баве заваривањем и металопре-

рађивачком производњом у погра-

ничним областима Србије и Руму-

није.

- Намера пројекта је развој

заједничке иницијативе у оквиру са-

радње, истраживања и иновација  у

пограничном подручју. То подразу-

мева стварање партнерства за техно-

лошки трансфер између истражива-

чког института "Гоша", из Србије, и

института ИСИМ, из Румуније. Сми-

сао техничке подршке је да мала и

средња предузећа из пограничних

региона, повећањем конкурентности

и развојним потенцијалима, ојачају

своју позицију на тржишту - објаш-

њава Предраг Петрић, председник

АРК.

Иако је реч о технолошки

веома захтевном пројекту, са висо-

ким стандардима, у његову реализа-

цију било је укључено по тридесетак

предузећа из две суседне земље. Из

општине Кладово одабрано је пред-

узеће "Алмаг", које се бави метало-

прерађивачком производњом. 

- Реч је о предузећима чија је

делатност  заваривање, сечење и

процес спајања материјала. Техно-

лошке иновације утицаће на осигу-

рање квалитета тих послова. То се,

пре свега, односи на механичка испи-

тивања, топлотно третирање мате-

ријала и микрографичке анализе.

Запослени у тим предузећима до-

биће сертификате, јер су обучени и

квалификовани за неколико посту-

пака у области заваривања - од руч-

ног до аутоматског - каже Валентин

Бирдеану, менаџер пројекта.

Пројекат финансира Ев-

ропска унија из ИПА фондова преког-

раничне сарадње Румунија-Србија. 

М.Р.

М.Р.                                                                                     

САРАДЊОМ ДО НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Завршен прекогранични пројекат ''Партнерство и технолошка подршка''

Учесници пројекта

’’Пеко’’ најавио одлазак из

Књажевца

ЗАТВАРАЈУ
ПОГОН
КЊАЖЕВАЦ – Сло-

веначка компанија ’’Пеко’’

најавила је да ће затво-

рити погон у Књажевцу и

отпуститие око 50 радника.

’’Пеко’’ ће, како је најав-

љено, убудуће запошља-

вати око 280 радника, што

је стотинак мање него

2013. године, кад је вод-

ство компаније преузео

Славко Деспотовић.

Производњу горњих

дијелова обуће ’’Пеко’’ би

могао преселити у Хрват-

ску, а у игри је и Зрењанин.

Као последица тога, најав-

љено је затварање погона у

Књажевцу, где је ’’Пеко’’

2012. почео производњу го-

рњих делова обуће.

Е. Т.
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БОР – Америчка ру-

дарска корпорација ’’Фри-

порт Мекморан’’, једна од

највећих светских компа-

нија која се бави експлоата-

цијом бакра и злата, инве-

стираће ове године 19 ми-

лиона долара у наставак

геолошких истраживања у

околини Бора – потврђено

је ’’Новостима’’.

Досадашњим истра-

живањима, у које је уло-

жено око 15 милиона до-

лара, у околини Бора, на

месту званом Чукару пеки,

ова компанија је пронашла

лежиште од 1,7 милиона

тона бакра и 98 тона злата,

чија је бруто вредност, по

садашњим ценама на бе-

рзи, око 18 милијарди аме-

ричких новчаница. 

О каквом се богат-

ству ради, најбоље, без

сумње, сведочи податак да

је у борским и мајданпеч-

ким рудницима, за протек-

лих 110 година рударења,

добијено око пет милиона

тона бакра и нешто више

од 150 тона злата. Међу-

тим, претпоставке говоре

да је лежиште које су, на

само седам километара од

Бора пронашли Америка-

нци, заправо, далеко веће и

да се са повечањем дубине

– шири!

Поред тога, средњи

садржај бакра у руди, коју

су открили Американци, из-

носи 2,3 одсто бакра и 1,5

грама злата по тони. Упоре-

ђујући то са РТБ "Бор", где

се тренутно експлоатишу

резерве са највише 0,4

одсто црвеног метала, то је

само још један од доказа да

су геолози "Фрипорта" убо-

ли бинго. Наруку им иде и

то што се, по подацима из

литературе, лежишта са

један одсто бакра, под

условом да тај садржај пр-

ате одговарајуће количине

руде, сматрају изузетно

профитабилним.          Е. Т.

ДОЛАРИ ‘’ТРАЖЕ’’ БАКАР
Американци инвестирају додатних 19 милиона у геологију

Истраживања у околини Бора
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БОР - Вицешампионка

света у гејмингу, Боранка Ми-

лица Тешовић (23), уграбила је

прилику  да оствари оно што је

многима само сан, да без много

муке  пропутује свет. На шестом

Светском првенству у гејмингу,

игрању видео игара, под органи-

зацијом Интернационалне е-

Спорт Федерације, које је  одр-

жано у Бакуу, главном граду

Азербејџана, Милица је, у жен-

ској конкуренцији у Tekken Tag

Tournament 2 игри, заузела друго

место и сребрну медаљу. Сада

се интензивно припрема за на-

редно такмичење, априла у Буку-

решту,  и за светско првенство у

Пољској које се очекује крајем

године.  

- Ова дисциплина  ми је

омогућила да стекнем пуно доб-

рих пријатеља из свих крајева

света, као и да посетим нека

места за која, верујем не бих

имала прилике а ни довољно

новца, да није гејминга. Успела

сам и да пронађем себе у ономе

што волим да радим, и ускоро се

надам  запослењу у једној мул-

тинационалној фирми у Буку-

решту, која се бави израдом ви-

део игара, што ме посебно ра-

дује – рекла је Тешовићева.

Ова припадница неж-

нијег пола, својом игром прелази

границе виртуелног света и пре-

носи у стварни живот  добру за-

баву, пуно путовања и шансу за

бољи живот. Иако је у почетку

fighting игра деловала као хоби,

учествовање на разним такмиче-

њима, постало је много ви- ше од

обичне забаве, то је део њеног

живота.

- Родитељи су ми купили

компјутер још на почетку ос-

новне школе, тако да од увек

играм игрице. Уписала сам Фи-

лозофски факултет у Београду и

онда сам са цимерима почела

све више да проводим време иг-

рајуци fighting игре. А онда на

квалификацијама за одлазак на

Светско првенство у Букурешту,

претпошле године, упознала

Владу Станковића и уз његову

помоћ и Tekken клуба „Seven

Golden Letters“ постала све боља

у Tekken-у. Учили смо заједно и

улазили у најситније детаље,

упознали се са механиком игре,

што је донело добре резултате–

додаје наша саговорница.  

Поред сталне вежбе и

жеље за победом, српска гејме-

рка тврди да је важна и концент-

рација. Мисли да је најбитније

прочитати противника, спознати

када је уморан, преплашен, збу-

њен...

- Морате да „уђете“ у пр-

офил онога против кога се бо-

рите, да некако претпоставите

његов следећи потез.  Трудим се

да увек дам свој максимум и

останем прибрана до краја игре.

Деси се да се опасно наљутим,

али никада на противника, већ

на себе што сам дозволила да

погрешим и изгубим рунду. Сада

где год кренем, мој PlayStation

иде са мном. Сматрам нисам за-

висник од игара, јер верујем да

човек треба имати меру у свему

што ради  – наглашава Милица.

Тешовићева напомиње

да у Србији играчи,  још увек  не-

мају прилике да живе само од

гејминга, што је у свету све

чешћи пример. Милица се на

турнирима националног нивоа

налази међу првих десет људи.

- У Кореји, Јапану и Кини

постоје факултети, где се људи

школују и тренирају да буду што

бољи у е-спорту. Велики новац

се улаже у гејмниг индустрију и у

многим местима широм света иг-

рачи пристојно живе захваљу-

јући игрању видео игара. Надам

се да ћу априла успети да посе-

тим Лондон, где се одржава тур-

нир, не би ли стекла више ко-

нтакта са играчима, сигуно пу-

тујем у Румунију на DreamHack,

ако прођем квалификације за

Светско првенство, онда крајем

године и у Пољску, а после тога

ко зна где још.... – каже Тешо-

вићева.                                  

Д.С.

ЧИТА ПРОТИВНИКЕ ПОГЛЕДОМ
Српска гејмерка друга у свету

Милица Тешовић

ЗАЈЕЧАР – Драган

Гроздановић (54), из Зајечара,

који је, након што је пре 15 го-

дина остао без посла, супругу и

троје деце издржавао тако што

је отворио и мукотрпно радио

на фарми, недалеко од овдаш-

њег села Вражогрнац, преко

ноћи је, како сам каже ’’од про-

сечног домаћина, постао со-

цијални случај’’.

- Дошао сам на фарму и

прво што сам затекао био је мој

пас, прободен вилама – плаче

овај домаћин. – Још два кера

била су отрована. Слутећи

најгоре, утрчао сам у обор и

имао шта да видим.

Дрски лопови су, испо-

ставило се, Гроздановићу,

преко ноћи, украли 10 оваца,

које само што се нису ојагњиле,

вепра од 70 килограма, кога су

заклали на лицу места, седам

ћурана и три ћурке. Драган је у

тренутку остао без свега што је,

мукотрпним радом, стицао го-

динама.

- Остале су ми две овце

и једно јагње – брише сузе Гроз-

дановић. – Ништа више немам.

А, ово је било сво моје богат-

ство, од кога сам издржавао по-

родицу.

Драган је пре 15 година

остао без посла. Радио је, до

тада, у трговини и решио је да

се сам сналази. Вели, ’’није же-

лео да буде држави на врату’’.

- Дошао сам на очевину,

на 54 ара сиромашне земље,

недалеко од асфалтне базе ов-

дашњег Предузећа за путеве –

невољно прича Драган. – Од от-

премнине сам купио неколико

кокошака и почео да се бавим

сточарством.

Пиле по пиле, јаје по

јаје, Драган је купио једну, па

још неколико оваца. Временом,

почео је да чува и свиње и

ћурке. Имао је, вели, таман то-

лико да издржава породицу, а

да никога не моли.

- Осећао сам се вредно.

Свакога дана, по сунци и киши,

ветру и снегу, зором подраним,

седнем на бицикл и из Зајечара

дођем на своју фармицу. Камен

по камен сам је подизао. А,

онда ми се, таман када сам

мало заимао, десило ово –

шири руке несрећни човек.

Гроздановић каже да му

је најжалије што су га лопови

покрали на вулгаран начин,

оставивши га без ичега.

- Пази, да је било ко

дошао код мене и казао да му

дам прасе, јагње, ћурку, ма

било шта – дао бих му! Казао

бих ’’узми, брате, прехрани по-

родицу, нек ти је алал, немој да

враћаш’’. А, овако сам уништен.

Увек сам био оптимиста, а сада

сам скршен човек – одмахује

главом Драган.

У зајечарској полицији

нам је речено да су упознати са

овим догађајем, као и да се ин-

тензивно ради на откривању по-

чинилаца.                               Е.Т.

ЛОПОВИ УКРАЛИ СТАДО ОВАЦА
Драган Гроздановић за ноћ остао без свега што је деценијама стицао

Гроздановић са овцама које су му преостале
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НЕГОТИН – Полиција

је на граничном прелазу „Ђер-

дап два“, код Неготина, запле-

нила 377.000 комада цигарета,

сакривених у камиону који је

превозио гуме, а којим је

управљао возач из Параћина,

чије име није саопштено. У ка-

миону је, наводе у Мини-

старству унутрашњих послова

Републике Србије, пронађено

око 805 боксова цигарета

марке „Асхима“ и 1.080 бок-

сова цигарета „Марбле“, без

акцизних маркица. 

Против возача, због

сумње да је починио кривично

дело кријумчарење, биће под-

нета кривична пријава у ре-

довном поступку, а цео

предмет је предат у даљу над-

лежност тужилаштву.

На овом граничном

прелазу, отвореном крајем

2011, судећи по учесталим за-

пленама, кријумчарење цига-

рета није ретко. Тако су

прошлог фебруара, припад-

ници пограничне полиције и

царине запленили преко

300.000 комада цигарета, које

су пронашли у приколици ка-

миона кладовске регистрације

који се са товаром мермерног

праха, извозно оцарињеног у

Србији, упутио ка Румунији. И

у овом случају се радило о ци-

гаретама „Асхима“ и „Марбле“,

без акцизних маркица, али и о

извесној количини цигарета

„Монте“, које су имале акцизне

маркице Црне Горе.

У јуну је на овом гра-

ничном прелазу са Румунијом

заплењено 85 боксова цига-

рета које је један румунски

држављанин покушао да про-

шверцује у кутијама корнф-

лекса, монитора за компјутер

и мини линије, али и у про-

стору поред резервног точка, у

задњим десним вратима и у

касети код сувозача. Румун,

који је процесуиран по хитном

поступку, путовао је са три са-

путника и наводно ништа није

имао за царињење. Цигарете

са српским, црногорским и ма-

кедонским акцизним марки-

цама пронађене су детаљним

прегледом аутомобила. Пре-

кршајни суд у Неготину донео

је пресуду којом га је казнио

новчаном казном у износу од

101.000 динара и одузимањем

кријумчарене робе.

Још једна од већих за-

плена забележена је крајем

маја 2014. када су на овом гра-

ничном прелазу цариници

спречили покушај кријумча-

рења 61.400 комада цигарета,

марки "Марбле" и "Асхима",

без акцизних маркица, које је

румунски држављанин, иначе

инвалид, покушао да сакрије у

специјалном бункеру у поду

свог „крајслера“, иза задњег

седишта и таблица. 

С.М.Ј.

БОКСОВИ ''ФИЛОВАНИ'' ГУМАМА
На граничном прелазу „Ђердап два“ спречено кријумчарење веће количине цигарета

СОКОБАЊА - Поли-

ција је ухапсила Д. П. (51), из

Ниша, бившег директора

предузећа „Пхармахем“, ње-

гову ћерку И. П. (27), као и М.

П. (29), из околине Ниша, од-

говорна лица у предузећу

„Наисс цхем“, због сумње да

су незаконито тргујући лока-

лима злоупотребили овлаш-

ћења у привреди и проти-

вправно стекли 12,2 милиона

динара.

Д. П. се сумњичи да је

2010. године као директор

„Пхармахема“, продао више

локала у Робној кући у Соко-

бањи, предузећу „Јавор цх-

ем“ из Ниша које је проме-

нило назив у „Наисс цхем“, а

чији је власник његова ћерка

И. П.

Сумња се да је про-

даја локала који су представ-

љали део стечајне масе

„Пхармахема“ извршена не-

посредно пре отварања пре-

тходног стечајног поступка,

иако је решењем надлежног

суда у Нишу забрањено рас-

полагање имовином и ис-

плата са рачуна тог пред-

узећа.

- Цела „акција“ изве-

дена је како би се пет локала

извукли из стечајне масе

„Пхармахема“. Они су про-

дати ћеркиној фирми за бага-

телну суму - каже наш извор.

И. П. и М. П. се сум-

њиче 2012. године као одго-

ворна лица предузећа „Наисс

цхем“ продали локале робне

куће у Сокобањи оштећеним

правним и физичким лицима,

иако су знали да су локали

део стечајне масе предузећа

„Пхармахем“ д. о. о. Ниш и на

тај начин прибавили против-

правну имовинску корист у

износу од око 12,2 милона

динара.

Осумњиченима је од-

ређено задржавање до 48 ча-

сова, након чега ће, уз

кривичну пријаву, бити спро-

ведени Основном јавном ту-

жилаштву у Алексинцу.

Б. Ј.

УХАПШЕНИ ОТАЦ И ЋЕРКА
Због незаконите продаје локала у Сокобањи

УБИЛИ
СРНЕ

КЊАЖЕВАЦ - Књажевачка

полиција ухапсила је Г.А. (70) из око-

лине Књежевца и М.А (23) из Зајечара

због сумње да су извршили кривично

дело недозвољена производња,

држање, ношење и промет оружја и

експлозивних направа. Након пре-

треса куће пронађено је пет ловачких

карабина, једна ловачка пушка и

разна муниција.Осумњичени су 15.

марта ове године у околини Кња-

жевца из једног од пронађених ловач-

ких карабина убили две срне, чије је

месо такође пронађено у кући. 

И.П.

Цигарете су биле сакривене међу гумама

СМРТ НА
ПРУЗИ

МАЈДАНПЕК – Пе-

тар Траиловић (58), из ма-

јданпечког села Лесково,

настрадао је када је на

њега налетео путнички воз,

који је саобраћао на прузи

Бор-Зајечар. До трагедије

је, највероватније, дошло

јер се Траиловић, који је

био глувонем, кретао пру-

гом и није чуо воз, који га је

покосио и усмртио на лицу

места.

Е. Т.

Робна кућа у Сокобањи
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КЛАДОВО - Кладов-

љанин Никола Думитрашко-

вић оштећен је за хиљаду

евра, када су му два муш-

карца, за које сумња да су

Румуни,  у његовој мењач-

ници „потурили“ пет фалси-

фикованих банкнота од по

200 евра. Да иронија буде

већа, новчанице су биле то-

лико верне оригиналу да су

прошле и проверу на апа-

рату за читање банкнота.

- Прво је у мењачницу

ушао један мушкарац који је

тражио да промени у динаре

две новчанице од по 200

евра. Проверио сам их на

апарату, онако како су нас и

учили на обуци, и имале су

све елементе које тражимо.

Наравно у том моменту ни-

шта нисам посумњао. После

неколико минута је ушао и

други мушкарац са наоча-

рима за сунце на лицу, разго-

варајући са неким мобилним

телефоном. Он је тражио да

промени 200 евра. Разгова-

рали смо кратко, чисто да се

уверим да ли су наши и

питао сам га жели ли веће

или мање апоене у дина-

рима. Тражио је веће, јер на-

водно у ресторану плаћа

неку прославу – прича Ду-

митрашковић.

Мушкарац је, вели он,

у једном тренутку и скинуо

наочаре. Уредно је заменио

новац и отишао, али се у ме-

њачницу потом вратио онај

први, обучен у јакну зелене

боје, да поново замени још

једну новчаницу од 200 евра

и три од по 50. 

- Пошто ми нису били

познати изашао сам да про-

верим новчанице код ком-

шије, који има апарат који

препознаје и најбоље фал-

сификате. Овог што је ме-

њао новац сам држао на оку

и гледао га где иде, али у јед-

ном тренутку се изгубио. От-

рчао сам до полиције по-

казао им новчанице, за које

су ми чак и они тврдили да

су добре. Да је фалсификат

открио сам тек у трећој ме-

њачници, у коју сам отишао

заједно са једним од поли-

цајаца. После сам дао и

изјаву инспектору – каже Ду-

митрашковић, огорчен што

надлежни нису одмах реаго-

вали и затворили оба излаза

из Кладова.

Он сумња да су расту-

рачи фалсификованих мо-

нета, које су уредно снимље-

ни видео надзором у локалу,

румунски држављани, јер је

док је ишао ка станици поли-

ције, у близини где је по-

следњи пут видео једног од

растурача, видео пежо плаве

боје са регистрационом озна-

ком Мехединаца како се уда-

љава. Думитрашковић су-

мња и да има још оштећених,

и да ће се то убрзо и видети

када им буду затребали – ди-

нари.                               С.М.Ј.

ОЈАДИЛИ ГА ЗА 1.000 ЕВРА
Кладовљанину „увалили“ верне фалсификате новчаница од по 200 евра

КЊАЖЕВАЦ – Непо-

знати лопови развалили су

троја врата и упали у просто-

рије локалне телевизије у

Књажевцу, одакле су украли

сву опрему, чиме је овај елек-

тронски медиј онемогућен да

ради!

- Када сам дошао по

камеру, којом ћу снимати

државно превенсто у скијању

на Старој планини, затекао

сам обијена троја врата –

каже Ивица Васиљевић, сни-

матељ у локалној телевизији

‘’Књажевацинфо’’. - Ушао сам

у просторију и затекао испре-

туране ормане са докуменат-

цијом и отворене фиоке

радних столова. На мом рад-

ном месту није било торбе са

камером.

Како се испоставило,

дрски лопови су украли три

камере, два лаптопа, фото-

апарат, снимач звука… Готово

комплетна опрема коју су за-

послени у овој приватној ме-

дијској кући куповали на

уштрб својих плата је однета!

- Опрема је вредна око

милион динара и крађом нам

је онемогућен рад – у неве-

рици је Бобан Радивојевић,

директор предузећа ‘’Истстар

група’’, у чијем саставу по-

слује ТВ ‘’Књажевацинфо’’. –

Наша телевизија је са радом

почела 2009. године. Програм

смо емитовали преко каблов-

ских дистрибутера, на интер-

нету и друштвеним мрежама. 

Књажевачка полиција

обавила је увиђај одмах по

пријави и потрага за провал-

ницима је у току.               Е. Т.

ЛОПОВИ ‘’УГАСИЛИ’’ ЕКРАН
Опљачкана локална телевизија у Књажевцу

Камера забележила растурање лажних евра

ОБИЈАЛИ
БУТИК

БОР - Полиција у Бору

ухапсила је двојицу починилаца

више кривичних дела у покушају

крађе из бутика у главној градској

улици, али су они након саслу-

шања пуштени да се бране са

слободе, иако један од лопова

има - стотинак кривичних пријава!

Према подацима поли-

ције, ухапшени су Емрах И. (28) и

Мирсад Р. (20) из Бора, док су

обијали дечији бутик "Чигра", у

Улици Николе Пашића. Они су

покушали да из локала украду

робу, али их је у томе спречила

полицијска патрола.

Према информацијама

добијеним у полицији, против Ем-

раха И. је раније поднето стоти-

нак кривичних пријава, између

осталог, за крађу и разбојништво.

- Обојица су већ дуже

време добро познати преступ-

ници и повратници, којима на

мети није само имовина у Бору,

већ и у Пожаревцу, Петровцу на

Млави и Жагубици - речено је у

полицији, уз напоману да су

осумњичени приведени основном

јавном тужиоцу ради саслушања,

након чега су пуштени да се

бране са слободе.                  С. Т.

Увиђај испред “Књажевацинфа”
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