
****БРОЈ 134 27.03.2015.****ЦЕНА 20  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

Протест грађана у Зајечару 
због сувих чесми

СТРАНА 4

Филм “Енклава” промовисан и у Неготину

БОРБА СА 
ИНДЕТИТЕТОМ

СТРАНА 10

Додела награда ''Капетан Миша Анастасијевић''

АФИРМАЦИЈА  
ПРИВРЕДНОГ  И 

ДРУШТВЕНОГ  
СТВАРАЛАШТВА

СТРАНЕ 6 и 7

СТРАНА 3СТРАНА 5

Зајечарски глумци на удару

градских власти

СТРАНА 2

ОТКАЗ
ЗБОГ ПЕСМЕ?

Из нове топионице у Бору ускоро

ће ''потећи'' први бакренац

Због квара апарата у 

кладовској Служби онкологије

ПРЕКИНУТО
ЗРАЧЕЊЕ

ПАЦИЈЕНАТА
СТРАНА 3



Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26

Директор Љубиша Маринковић

Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић

Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com

www.timocke.rs

АКТУЕЛНО2 БРОЈ 134

ЗАЈЕЧАР - Вујадин Мило-

шевић и Владимир Милошевић,

глумци позоришта „Зоран Радми-

ловић“ у Зајечару, добили су отказ

због погрдне песме против град-

ских власти. Поред њих, отказе су

добили и Мирјана Павловић, ко-

стимограф, и Владимир Ђуричић,

руководилац службе маркетинга и

бивши управник позоришта. 

Ово четворо радника су

позив да дођу по решење о отказу

добили у петак, али се касније ис-

поставило да им не може бити

уручено јер позориште није у фи-

нансијској могућности да им ис-

плати заостале зараде и отпре-

мнину која им по закону припада. 

- Песму смо премијерно

извели 9. марта на митингу против

градске власти. Сутрадан је већ

направљена нова систематиза-

ција, по којој смо нас двојица, који

смо извели песму, аутоматски тех-

нолошки вишак, иако је у позори-

шту тренутно запослено само 11

глумаца. Ово је класична поли-

тичка одмазда Градске и управе

позоришта, иако смо ми ту песму

извели ван позоришта и ван рад-

ног времена - каже Вујадин Мило-

шевић, глумац и аутор песме,

иначе председник Синдиката позо-

ришта Тимочке крајине „Зоран Ра-

дмиловић“, коме и супруга ради у

том театру. 

Његов колега Владимир

Милошевић каже да су песмом

само желели да искажу незадо-

вољство с обзиром на то да седам

месеци нису примили плату. 

Председник Скупштине

града Саша Мирковић, кога су от-

пуштени глумци у песми „Неотесан

- сви на протест“ називали по-

грдним именима, уз низ вулгарних

израза који нису за објављивање,

има своју верзију случаја:

- Некада сам радио с на-

јбољом реп групом „187“ и блиски

су ми текстови реп песама. Што се

отпуштених глумаца тиче, ако се

утврди да их је неко из обести или

због политичког ангажовања отпу-

стио, лично ћу од Скупштине града

тражити разрешење управника по-

зоришта, као и да се глумци врате

на посао! Иначе, тек сам недавно

имао част да чујем песму и само

могу да кажем да је ово слободна

земља и свако може да пева и да

говори шта хоће - рекао је Мирко-

вић.  

Управник позоришта Це-

ровић, који је на функцији око три

месеца, каже да је отказ добило

четворо радника позоришта, али

решења им још нису уручена.   

- Позориште је од Градског

већа 21. јануара ове године до-

било упутство да број запослених

смањи за 6,5 одсто, а на основу

упутства из Министарства за др-

жавну управу и локалну самоупр-

аву. Отпуштање нема никакве везе

с политиком. Рецимо, глумица

Јелена Рајић је учествовала на ми-

тингу опозиције, а није добила

отказ - објаснио је Церовић.

С. Б.

ОТКАЗ ЗБОГ ПЕСМЕ ?
Зајечарски глумци на удару градских власти

Владимир и Вујадин Милошевић

МАЈДАНПЕК – Девета

седница Општинског већа која је у

Мајданпеку одржана у понедељак

протекла је у знаку конструктивне

расправе о низу актуелних питања

од којих ће Мајданпечане најмање

обрадовати она да су још једном

кориговане цене грејања, али да је

за разлику од претходна двапута

када се говорило о снижењу, сада,

са истим разлогом, због цене

енергента,  говори о поскупљењу.

Нацрт решења о давању

сагласности на План и програм по-

словања ТООМ за 2015.годину по-

кренуо је низ дискусија о

питањима из ове области, а поред

осталог о начину функционисања

Управљачког туристичког центра

Лепенски вир, равномерном раз-

воју, али и улагањима општине у

ову област закоја је речено да нису

мала, јер се мере стотинама хи-

љада евра,  али И наплати бора-

вишне таксе, за коју се чуло да је

из године у годину мања. За дома-

ћинства грејање је сада за 10 ди-

нара скупље по квадрату и износи

95,67, а за категорију осталих ко-

рисника цена је 143,50  без ПДВ.

Усвојен је и Нацрт Ре-

шења о измени и допуни одлуке о

ауто такси превозу на територији

општине, као и Одлука о измени и

допуни одлуке о боравишној такси. 

На овој седници усвојен је

и Нацрт Правилника о изменама и

допунама Правилника о начину,

поступку и критеријумима за

остваривање права на доделу

средстава из буџета општине

Мајданпек за реализацију програм

и пројеката од значаја за општину,

а говорило се и о предлогу Ре-

шења о расподели средстава

спортским клубовима. Ту су ус-

војени закључци са најважнијим

циљем да се не дозволи да се

спорт угаси у било ком сегменту,

али ни  да се средства нерацио-

нално користе, па ће корисници

средстава бити у обавези да сред-

ства правдају уз обавезан извеш-

тај са такмичења, а Спортски

савез општине достави преглед

распоређених средстава, те да се

опедељена средства не могу кори-

сти за алкохол, ненаменску храна-

рину и казне. 

Чланови већа информи-

сани су и о проблематици која

прати станарине за станове који

нису откупљени. То је, како је ис-

такнуто, годинама третирано као

социјална категорија, па десет го-

дина цене нису мењане, али је

због стицаја околности процењено

да је потребно да се колико толико

приближе реалним. Тренутно, за

73 неоткупљена стана, односно

1.830 квадрата, месечно се опри-

ходује око  9.500 дин, односно 62

дин по квадрату. Одлучено је да

повећање буде 15 одсто од еко-

номске цене, односно, да за стан

од 44 квадрата тај износ са 255 по-

расте на око 800 динара месечно.

Предлог Одлуке о усло-

вима за остваривање права и но-

сиоцима права на финансијску

помоћ из буџета општине враћен

је на дораду, а Предлог Програма

о стварању услова за бољу до-

ступност i приступачност у кориш-

ћењу здравствене заштите на

територији општине за 2015.го-

дину коначно прихваћен, иновиран

корекцијама које су резултат најно-

вијих решења актуелног менаџ-

мента. У овај програм локална

самоуправа ће уложити 12 ми-

лиона динара.                         С. В.

НОВА ЦЕНА ГРЕЈАЊА
Одржана седница Општинског већа

КОМИСИЈА

На седници локалног парламента формирана је комисија која

треба да утврди да ли је у позоришту од почетка године до 22. марта

било отпуштања запослених и, ако јесте, под којим околностима и из

којих разлога. Задатак комисије је и да преиспита да ли је Правилник о

организацији и систематизацији радних места у Позоришту Тимочке

Крајине "Зоран Радмиловић" донет на законит начин. Комисију ће чи-

нити председник Саша Радуловић, заменик председника Радиша Игња-

товић и чланови Дејан Здравковић, Жарко Мариновић, Гордана

Огњановић и Тања Јовановић. 

РЕГУЛИСАЊЕ ОДНОСА

Чланови Општинског већ априхватили су и Нацрт Одлуке о из-

ради Плана  детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде, као

и о измени и допуни Плана размештаја привремених објеката на јавним

површинама у Мајданпеку. Прихваћена је иинформација о предузетим

активностима на спровођењу закључака Општинског већа о становима

солидарности, а било је речи и о Споразуму о регулисању међусобних

односа између општине Мајданпек и РТБ Бор група, Рудник бакра

Мајданпек.
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ЗАЈЕЧАР - Председник

Скупштине Зајечара Саша

Мирковић изјавио је да је у

зајечарској полицији запослено

неколико људи који управљају

такси службама и нелегалним

обезбеђењем по кафићима и

дискотекама, да су имена тих

полицајаца позната мешта-

нима и да постоје основане

сумње да се исти ''чувари за-

кона'' баве шверцом људи пр-

еко границе са Бугарском.

- Иако сам мета напада

организованих криминалних

група, ја се не бојим да јавно

кажем истину. Свакодневно се

са својим људима борим про-

тив организованог криминала

који је своје корене пустио у по-

лицији – казао је Мирковић. 

Мирковић наглашава

да су криминалне групе тесно

повезане са бившим градона-

челником Бошком Ничићем и

да сви Зајечарци знају да се

они налазе у Ничићевом лич-

ном обезбеђењу. 

- Рецимо, у зајечарској

полицији постоји човек који се

презива Лакићевић, који води

такси службу ''Лаки'' и главни је

у граду за нелегално обезбеђи-

вање угоститељских објеката.

Његов брат је телохранитељ

Ничића, као и неколицина

људи из полиције и криминал-

ног света. Позивам државне

органе, тужилаштво и полицију,

да стану на пут овим мафијаш-

ким радњама – нагласио је

Мирковић. 

С друге стране, Ничић

каже да, ако би се служио Мир-

ковићевом реториком, која под-

разумева изношење ''глупости

у медијима, он зна разлог

зашто председник СГ Зајечара

проширује и уређује градско

гробље''.

- Дакле, ја сумњам да

Мирковић сређује гробље да

би могао да задовољи своје

некрофилске потребе - ирони-

чан је Ничић. - Немам доказа

за то, али имам право да сум-

њам.

Горан Томић, начелник

ПУ Зајечар није желео да одго-

вори на Мирковићеве оптужбе. 

- Поводом изјаве Мир-

ковића сва питања упутите

Бироу МУП у Београду. Нисам

овлашћен да дајем никакве

изјаве – кратко је казао Томић. 

‘’ПОЛИЦАЈАЦ ШВЕРЦУЈЕ ЉУДЕ’’
Још један невероватан гаф Саше Мирковића

Ничић и Мирковић

КЛАДОВО - Због квара на

линеарном акцелератору, апарату

за зрачну терапију, који је без за-

стоја био у функцији последњих 17

месеци, у Служби онкологије и ра-

диологије Здравственог центра у

Кладову прекинуто је лечење за па-

цијенте са подручја Борског, Заје-

чарског и Браничевског округа, али

и оних који су на терапију у граду на

Дунаву дошли из Војводине. О

квару апарата, којим се пацијенти

зраче од 2005. године, обавештени

су Министартво здравља, здрав-

ствена инспекција и овлашћени сер-

вис у Београду.

- Када је овлашћени серви-

сер дефинисао квар, за који не по-

седујемо резервни део, одлучили

смо да пацијенте отпустимо кући -

каже онколог др Слађана Натоше-

вић, директор ЗЦ Кладово. - Јер,

због процедуре, не можемо тачно да

проценимо када ће радиотерапијски

апарат бити поново у функцији. Рад

у Служби онкологије био је органи-

зован у две смене - у преподневној

су се зрачили пацијенти из источне

Србије, а у поподневној 25 паци-

јената из Војводине.

Због недостатка апарата у

Србији, а због великих потреба ста-

новништва, у Служби онкологије ЗЦ

Кладово зрачна терапија дневно се

спроводила на близу  80 пацијента,

што је готово три пута више од уоби-

чајеног просека .

- Дневно, број пацијената

варира, а то зависи од ''прилива''

оних који су упућени на зрачну тера-

пију. Препорука произвођача је да

се дневно озрачи до 25 пацијената.

Међутим, због  малог броја радиоте-

рапијиских апарата у Србији сви ти

уређаји су максимално оптерећени

због великог броја пацијената - каже

др Натошевић.

Служба за онкологију и ра-

диологију у Кладову основана је

1974. године и била је првенствено

намењена пацијенткињама оболе-

лим од гинеколошких карцинома,

будући да је ово подручје једно од

најугроженијих у Србији по обоље-

вању од тих болести. Само током

прошле године зрачено је 785 па-

цијената из два тимочка округа и

Војводине. Како сазнајемо, по-

требни резервни део за линеарни

акцелератор треба да стигне из

Америке. Али, када ће се то десити

- незахвално је  прогнозирати.   М. Р.

ПРЕКИНУТО ЗРАЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА

Линеарни акцелератор

Због квара апарата у кладовској Служби онкологије

БОЉЕВАЦ - Јошт Лапајне из Словеније и Ива-

на Милић из Атлетског клуба Ниш победници су првог Верти-

калног километра у Србији који се одржао на планини Ртањ

на територији општине Бољевац, а чији је организатор била

Српска скајранинг асоцијација.

Ова трка спада у једну од најтежих јер стаза мора

имати 1000 метара успона и не сме да буде дужа од пет кило-

метара.  Снег, који је прекрио стазу трке, осим што је улепшао

пределе и амбијент, сигурно није био од помоћи учесницима.

Временски лимит је био 165 минута, организатори су дан пред

трку „изпртили“ целу стазу како би сви такмичари имали исте

услове.                                                                                     Е.К.

ТРКА УЗ РТАЊ

Вертикални километар на делу
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ЗАЈЕЧАР – Петиција са

око 2.000 потписа Зајечараца

упућена је на адресу ресорних

министарстава, градске власти,

надлежној Полицијској управи и

Основном тужилаштву са захте-

вом да се утврди истина о раз-

логу због кога је за пар месеци

пресушило пет артерских чесми.

Одржана су два протеста, а

окупљени мештани сматрају да

је основни разлог пресушивања

систем за грејање приватног хо-

тела ''Србија ТИС'', који пумпама

извлачи артериску воду и кори-

сти је за грејање хотела. Због

тога су на пресушеним чесмама

залепили назив ''Топличина сува

чесма'', алудирајући на власника

хотела Топлицу Митровића.

- Хотел ''Србија ТИС'' је,

без дозвола за експлоатацију,

направио бушотину из које се у

секунди црпи 3,6 литара воде

која се користи за грејање 4.000

квадратних метара целог хотела.

Чесме су пресушиле јер је сада

притисак воде толико опао да

вода не може да избије на по-

вршину. Чим је хотел пре неко-

лико дана искључио своје

пумпе, дошла је вода на две ар-

териске чесме – тврди мешта-

нин Никола Шарчевић,

хидрогеолог по струци.

Он наводи да је власник

хотела Топлица Митровић изба-

цио комуналну инспекцију када

су му затражили папире на увид. 

- Чесме су пресушиле

пре него што смо ми први пут пу-

стили пумпе у пробни рад 25. де-

цембра прошле године. Јесам

избацио комуналну инспекцију,

јер су по трећи пут долазили да

гледају исту документацију. Ту-

жићу их због непознавања по-

сла, они не знају ни шта је то-

плотна пумпа! – каже Митровић.

Он додаје да град Заје-

чар није надлежан за кориш-

ћење подземних недубинских

вода, већ је надлежност на ни-

воу државе. Каже да је за опр-

ему грејања од Владе добио

субвенционисани кредит у из-

носу од 30.000 евра.

- Пумпе су до сада пуш-

тане у пробни рад свега четири

пута по 48 сати. Ми смо још увек

у фази испитивања, још немамо

ни све техничке уређаје за не-

прикидну експлоатацију воде –

тврди Митровић.

Мештани нису задово-

љни одговором власника хотела

и траже од надлежних да утврде

истину. Протест за очување ар-

териских чресми покренуо је

мештанин Александар Марјано-

вић, са још неколико пријатеља.

Остали Зајечарци су им се спон-

тано придруживали на протесту

симболично носећи празне ба-

лоне за воду.

- Протествоваћемо све

док се не утврди истина и док

зајечарске чесме, којих има

више од 50, не добију употребну

дозволу и не ставе под заштиту

града као стратешки битне за

снабдевање пијаћом водом –

каже Марјановић.

С. Б.

МЕШТАНИ ЗА ПРЕСУШАВАЊЕ
КРИВЕ ВЛАСНИКА ХОТЕЛА 

У Зајечару протести због пресушених артерских чесама

Протест грађана у Зајечару

КЊАЖЕВАЦ - Спортски са-

вез општине Књажевац покренуо је

пројекат ''Спорт у служби здравља'',

током којег ће малишани (од предшко-

лаца до ученика четвртог разреда ос-

новних школа), бити обухваћени ме-

рењима, како би се установили дефор-

митети кичме и стопала. 

План је да се, након уочених

проблема, са децом раде специјалне

вежбе, како би се деформитети испра-

вили, каже председник Спортског са-

веза, др Микица Видојевић, спе-

цијалиста спортске медицине.

- Познато је да деца данас

имају све више поремећаја због прече-

стог коришћења мобилних телефона,

компјутера и видео игара. Желимо да

видимо колико је то изражено код шко-

лске деце и предшколаца, како бисмо

направили програм превентивног де-

ловања - наглашава Видојевић. 

Спортски савез Књажевца

пројекат, који је добио подршку роди-

теља, реализује у сарадњи са Факул-

тетом спорта и физичког васпитања у

Нишу.

- Очекујемо да на финалном

мерењу, планираном за децембар, до-

бијемо резултате, који ће показати да

је заустављено напредовање лошег

држања тела, да коригујемо што више

можемо и да учинимо да будућност

књажевачке деце буде боља у смислу

да малишани буду здравији, а уколико

њихов избор буде још и бављење

спортом - тим боље - рекао је профе-

сор ове вискошколске установе Саша

Миленковић.

На корекцији уочених дефор-

митета са малишанима ће специјали-

зоване вежбе корективне гимнастике

радити професори физичке културе,

ангажовани са тржишта рада. Предви-

ђено је да се мерења обављају једном

годишње, до завршетка основне шко-

ле. Планирано је да мерењима буду

обухваћени ученици три књажевачке

основне школе, као и малишани из

Предшколске установе. Организатори

акције очекују да ће пројектом бити

обухваћено више од хиљаду девојчица

и дечака у Књажевцу. 

Љ. П.

ЗДРАВА ДЕЦА – ЗДРАВО ДРУШТВО 

Акцијом ће бити  обухваћено 1.000 малишана

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

- Како је прва анализа узорка

воде са старог водовода у

Доњем Милановцу показала

исправност, у истоименом

Јавно комуналном предузећу

се надају да ће и наредне

две показати сличне резул-

тате и да ће тако бити ство-

рени услови да се већ током

ове седмице нормализује во-

доснабдевање. Подсетимо,

то је привремено решење до

пуне нормализације рада

Фабрике воде у Доњем Ми-

лановцу, која овој вароши и

околним насељима обезбе-

ђује трајно и квалитетно во-

доснабдевање. Због пробле-

ма који су се појавили још

током децембра Доњомила-

новчани се до ових дана пи-

јаћом водом снабдевају из

цистерне.                          С.В.

ОСПОСОБЉЕН 
СТАРИ ВОДОВОД  

Акција ''Спорт у служби здравља''

НЕМА ПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

- После извршене контроле надлежних градских инспекцијских

служби, утврђено је да је Митровић на дубинској бушотини прикључио

систем за грејање целог хотела без потребних дозвола одељења за ур-

банизам градске управе Зајечар. Митровић има решење о извођењу хид-

рогеолошких истраживања Министарства рударства и енергетике –

сазнајемо од инспекцијских служби.

Зоран Јовић, начелник инспекцијских служби, казао је да ће тра-

жити асистенцију свих државних органа у решавању овог великог про-

блема.
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БОР – Сви горионици нове

флеш-пећи РТБ Бор увелико раде и

температура у њој је већ 1.000 сте-

пени. Како нам је рекао Драган Ма-

ринковић, директор пројекта, кроз

читав „гасни тракт“ нове топионице

(котао-утилизатор и електростатички

филтер) пропуштају се гасови који на-

стају током њеног загревања, што

значи да се и остала опрема при-

према за старт. Упоредо се приводе

крају и последњи тестови свих по-

стројења.

- Интензивно се припремамо

да крајем ове недеље почнемо шар-

жирање пећи како би из ње убрзо

потом потекао бакренац произведен

по новој флеш-смелтинг технологији,

а онда изливена и прва анода – каже

Маринковић. – И у новој фабрици

сумпорне киселине су окончани сви

радови, хладне пробе, у завршној

фази су и топле, тако да ће и она

спремно дочекати прве технолошке

гасове који се буду развили у флеш-

пећи да би се из њих, након пречиш-

ћавања, произвела киселина. Овај

облак што се диже иза мене нису сум-

порни гасови, већ водена пара из

новог постројења. Емисије гасова на

димњацима више неће бити!

Радови у енергани су такође

у завршној фази, проверава се и

пушта у рад нова опрема и пре дан-

два успешно су тестиране радна и ре-

зервна пумпа за напајање котла

водом. – Ради и хемијска припрема

воде (процесне и напојне), како за

котао у топионици тако и за онај у

“сумпорној” – додаје Маринковић. –

Када стабилизујемо рад флеш-пећи и

почне стандардна производња паре

(тамо негде у априлу) пустићемо и

турбину, односно генератор, да бисмо

из водене паре добијене хлађењем

гасова производили око мегават и по

електричне енергије. Секундарни си-

стем за хлађење примарне воде која

хлади саму пећ, односно расхладни

торањ и цео циркулациони систем,

ради још од почетка грејања пећи.                    

Љ. А.

БАКАРЕНАЦ ЋЕ УСКОРО ПОТЕЋИ
Креће шаржирање нове пећи у борској топионици

Драган Маринковић

“Сви горионици увелико раде, температура у пећи је већ 1.000 степени и припремамо се да за неколико дана

почнемо убацивање концентрата како би убрзо потекао први бакренац добијен по новој технологији, а онда изливена

и прва анода” – каже Драган Маринковић, директор пројекта.

Нова топионица
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Најбољим ствараоцима у

привредном и друштвеном жи-

воту Србије, 18. марта, у сали Му-

зичке школе ''Миодраг Васи-

љевић'', уручена су признања ''Ка-

петан Миша Анастасијевић''. На-

граду која носи име великог ср-

пског задужбинара и добротвора

добила су 20 истакнута поједи-

нца, компаније и установе, међу

којима и норвешки амбасадор

Њ.Е. Нилс Рагнар Камсваг, који су

својим радом и стваралаштвом

обележили протеклу годину. 

У категорији најбољи при-

вредник, награду је добио Жи-

војин Болботиновић власник ''Те-

кијанке'' доо Кладово. Предузет-

нички пут Живојина Бoлботино-

вића из Текије је пут одрицања

малих и стрпљивих корака, али и

постепеног раста и напретка фир-

ме ''Текијанка'' која је након 25 го-

дина пословања прерасла у во-

дећи трговински ланац у општини

Кладово. Пословна визија поро-

дице Болботиновић је раст и на-

предак њиховог рада и краја у

целини. Жику Болботиновића зо-

ву херојем текијске катаклизме од

15. септембра прошле године, а

велики доброчинитељ је јер је

заједно са синовима пружио Те-

кијанцима сваку врсту помоћи, ис-

такнуто је приликом доделе

признања. 

- Ја бих се само захвалио

у своје, име моје породице и ком-

паније. Ова награда нама је јако

значајна посебно што ове године

славимо 25 година постојања

наше породичне компаније. Ово

признање не припада само мени

него и мојој породици и свим

нашим запосленима, као и потро-

шачима који заједно са нама на

овом тржишту иду напред и који у

нас имају велико поверење. А, по-

тврда нашег квалитета је податак

да свакодневно у наше објекте

уђе око 12 хиљада људи – казао

је Болботиновић.

Награду за најбољи раз-

војни потенцијал у региону до-

била је општина Бор, која, како је

речено, без и мало сумње распо-

лаже најбољим развојним потен-

цијалима у Тимочком региону.

Осим бакра и других метала чије

су резерве већ утврђене могућно-

сти за излазак из моноструктурне

производње крију се на сваком ко-

раку. Додатна погодност је мулти-

етничка средина, задовољавајућа

покривеност инфраструктуром,

одлични туристички потенцијали,

а посебно је значајно да у обла-

сти пољопривреде, пре свега сто-

чарства, постоји веома извесна

перспектива. Посебно велике мо-

гућности пружа развој малих и

средњих предузећа. Судећи по

досадашњим активностима го-

тово је сигурно да ће сви ти по-

тенцијали у скорој будућности би-

ти претворени у још бољи живот

грађана Бора и региона, речено је

приликом уручења награде, коју

је примио Живорад Петровић,

председник борске општине.

- Изузетно сам задовољан

јер је ово, пре свега, велика част

за нашу локалну самоуправу да

буде домаћин у додели овако пре-

стижног признања. Ово признаје

се додељује за изузетне резул-

тате у привреди и друштву у току

једне календарске године. То није

само велика част него и подстицај

за још већи рад и још боље резул-

тате, а посебно нас у локалној са-

моуправи – казао је Петровић.

Горица Тончев Василић,

руководилац Службе за односе са

јавношћу РТБ ''Бор'', добила је на-

граду као најбољи ПР у региону.

А, приликом њеног представља-

ња речено је да је реч о вредном

човеку и професионалцу који већ

пет година брине о имиџу једног

тако великог привредног система

какав је РТБ ''Бор''. Године прове-

дене у новинарству, а потом и на

овој одговорној функцији најбоља

су потврда њеног квалитета.

- Свака награда прија, јер

је доказ да сте признати у дру-

штву за оно чиме се бавите. За

успех у послу којим се бавим

важне су неколико ствари, првен-

ствено добар однос са колегама

новинарима, вештина комуника-

ције са њима, а поверење посло-

давца као и медијска заступље-

ност компаније од пресудног су

значаја – казала је Тончев Васи-

лић. 

Награду за пословност и

примену међународних стан-

дарда добила је компанија Messer

tehnogas АД, Кисикана у Бору. Из-

градњом Кисикане као новог

Messer постројења за разлагање

ваздуха у Бору, вредног 20 ми-

лиона евра РТБ ''Бор'' ће добијати

три пута више кисеоника него до

сада. Кисеоник нове Кисикане је

неопходан за рад нове Топио-

нице, а према речима руковод-

ства Басена Бор, сарадња са

компанијом Messer је одлична и

ова технологија ће омогућити јеф-

тинију производњу бакра, већи

приход и већу добит, истакнуто је

приликом доделе признања. 

- Ова награда је велико

признање за све запослене, наше

купце и добављаче и она нас оба-

везује да убудуће радимо још

више и боље. Захтев Топионице и

рафинације је да 28. марта крене

производња у новој топионици и

ми смо спремни да дамо те ко-

личине гасова који су неопходни

за рад – рекао је Ђорђе Савић,

директор продаје у компанији

Messer tehnogas АД.

Награду за најбољи бренд

у региону, односно бренд ''Заје-

чарско'' добила је компанија ''Hei-

ne en''. А, приликом пред тавља-

ња речено је да је Зајечар ко пи-

во  по ледњи  неколико година

све продаваније, као и да по ло-

вање пиваре из године  годин

бележи ра т. Долазак ''Heine en''

гр пе пре едам година отворио је

многа врата. Од чили  зато да

''Зајечар ко'' чине до т пним и 

др гим деловима земље јер ве-

р ј  да бренд таквог квалитета не

би требао да б де привилегија

само Тимочке Крајине, па је про-

текли  неколико година инве ти-

рано највише  квалитет и безбе-

дно т на рад  као и  клађи-

вање а тандардима.

- Уопште за цел  компа-

ниј  и Зајечар к  пивар  из зетно

је значајно бити добитник једног

оваквог признања. Ова награда

за на  има више тр ки значај,

зато што е додељ је  нашем

родном крај  и додељ је е онима

који кори тећи воје знање, рад и

у пе  корачај  напред. Додатни

разлог за радо т и опште за

славље је што је признање до-

бијено  години када бележимо

својевр тан ј билеј а то је 120 го-

дина по тојања наше Пиваре 

Зајечар . У годинама које нам до-

лазе Зајечар ка пивара ће е тр -

дити да оправда и задржи пове-

рење воји  потрошача. За ва-

љ јемо е што је  нама препо-

знат квалитет који је а вим и-

г рно рез лтат једног заједничког

тр да и рада – рекао је Милош

Стојановић, менаџер за ТПМ и

чинак напређења  Зајечар кој

пивари.

Наград  за најбољег до-

маћина  регион  добио је др Не-

бојша Марјановић, пред едник

општине Бољевац. Већ више го-

дина р ковод тво општине Боље-

вац и њен пред едник др Небојша

Марјановић по већено и одго-

ворно раде на побољшањ  ло-

ва живота грађана и развоја ове

мале али про перитетне општине

и точне Србије, и такн то је при-

ликом доделе признања. 

- Свака награда, а пого-

тово ова, много значи, јер прева-

зилази оквире наше регије. Битно

нам је да неко запажа ово што ми

радимо  Бољевц . Признање

''Капетан Миша Ана та ијевић''

ми доживљавамо као под тре  и

чињениц  да ово што радимо је-

те добро не амо за на  који

креирамо него и за оне који то

прате. У ваком л чај  то на  бо-

дри да и трајемо и на тавимо а

још више наге и верења – рекао

је овом приликом др Марјановић.

Наград   добили и Дра-

ган Маринковић, директор Про-

јекта рекон тр кције Топионице и

изградње Фабрике мпорне ки-
елине као најбољи менаџер 

регион , Карменка Бабић, дирек-

тор ''Ђердап л ге'' АД као нај

жена  бизни , а ФПМ Агроме а-

ника АД, Бољевац као најбоље

пред зеће  регион . елена Ђ -

рић, правница флотације Р д-

ника бакра Мајданпек добила је

ово признање за доприно  раз-

вој  Р дника бакра Мајданпек,

пред зеће ''Pometon Tir'' д.о.о Бор

за значајне извозне рез лтате 

регион , Сека Ван цић из ела

Горњане, општина Бор као

најбољи аграр, а Фабрика мерни

тран форматора (ФМТ) АД Заје-

чар за корпоративн  одговорно т.

Наград   добили и штампарија

''Графомед'' д.о.о. Бор за најбоље

мало пред зеће  регион , Нели

Ђорђевић, директор П ''Дирек-

ција за планирање и изградњ ''

Бољевац за доприно  развој

пред зетничког тваралаштва и

Те нички фак лтет  Бор  за за-

пажене рез лтате  образовањ  и

ва питањ  млади . За из зетан

квалитет  лечењ  деце признање

је добила др Бранка Баџа, пе-

дијатар  Општој болници Бор, а

за традициј  и доприно  оч вањ

и торије Бора и Тимочке Крајине

''Колектив'', ли т РТБ ''Бор''.

На одржаној вечано ти,

награде  требале да б д

р чене и Благој  Спа ков ком,

генералном директор  РТБ ''Бор''

за најбољег лидера к прног при-

вредног и др штвеног амбијента

региона, као и норвешком амба-

адор  Нил  Рагнар  Кам ваг

за развој пријатељ ки  и привред-

ни  веза народа Србије и Но-

рвешке, али  они због обавеза

били пречени да при тв ј

вечано ти.

Ово војевр но оцењи-

вање и вредновање пред зетнич-

ког тваралаштва, организ је е 

оквир  пројекта ''П т ка вр '', који

је на тао пре 15 година, а о нов-

ном идејом афирмације привред-

ног и др штвеног тваралаштва 

Србији. А, одл к  о додели при-

знања донео је жири који чине и -

такн ти привредници, новинари и

профе ори, а пред едава проф.

др Радован Пејановић, ректор

Универзитета  Новом Сад .

Но иоци пројекта  ''Me-

dia In ent'' и ново ад ки и беогр-

ад ки ниверзитет, а тр чн  по-

моћ  његовој реализацији дале

 Привредне коморе Војводине и

Србије, као и локалне амо пр-

аве,  овом л чај  општина Бор.

Плакета и Златник а ликом Капе-

тана Мише, метничко је дело

Љ бише Манчића, академ ког ва-

јара из Београда.                    И.И.

АФИРМАЦИЈА  ПРИВРЕДНОГ  И  ДРУШТВЕНОГ  СТВАРАЛАШТВА
Додела награда ''Капетан Миша Анастасијевић''

Живојин Болботиновић

Горица Тончев Василић
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Најбољим твараоцима 

привредном и др штвеном жи-

вот  Србије, 18. марта,  али М -

зичке школе ''Миодраг Ва и-

љевић'', р чена  признања ''Ка-

петан Миша Ана та ијевић''. На-

град  која но и име великог р-

п ког зад жбинара и добротвора

добила  20 и такн та поједи-

нца, компаније и танове, међ

којима и норвешки амба адор

Њ.Е. Нил  Рагнар Кам ваг, који 

војим радом и тваралаштвом

обележили протекл  годин . 

У категорији најбољи при-

вредник, наград  је добио Жи-

војин Болботиновић вла ник ''Те-

кијанке'' доо Кладово. Пред зет-

нички п т Живојина Бoлботино-

вића из Текије је п т одрицања

мали  и трпљиви  корака, али и

по тепеног ра та и напретка фир-

ме ''Текијанка'' која је након 25 го-

дина по ловања прера ла  во-

дећи трговин ки ланац  општини

Кладово. По ловна визија поро-

дице Болботиновић је ра т и на-

предак њи овог рада и краја 

целини. Жик  Болботиновића зо-

в  еројем текиј ке катаклизме од

15. ептембра прошле године, а

велики доброчинитељ је јер је

заједно а иновима пр жио Те-

кијанцима вак  вр т  помоћи, и -

такн то је приликом доделе

признања. 

- а би  е амо за валио

 воје, име моје породице и ком-

паније. Ова награда нама је јако

значајна по ебно што ове године

лавимо 25 година по тојања

наше породичне компаније. Ово

признање не припада амо мени

него и мојој породици и вим

нашим запо ленима, као и потро-

шачима који заједно а нама на

овом тржишт  ид  напред и који 

на  имај  велико поверење. А, по-

тврда нашег квалитета је податак

да вакодневно  наше објекте

ђе око 12 иљада љ ди – казао

је Болботиновић.

Наград  за најбољи раз-

војни потенцијал  регион  до-

била је општина Бор, која, како је

речено, без и мало мње ра по-

лаже најбољим развојним потен-

цијалима  Тимочком регион .

О им бакра и др ги  метала чије

 резерве већ тврђене мог ћно-

ти за излазак из моно тр кт рне

производње криј  е на ваком ко-

рак . Додатна погодно т је м лти-

етничка редина, задовољавај ћа

покривено т инфра тр кт ром,

одлични т ри тички потенцијали,

а по ебно је значајно да  обла-

ти пољопривреде, пре вега то-

чар тва, по тоји веома изве на

пер пектива. По ебно велике мо-

г ћно ти пр жа развој мали  и

редњи  пред зећа. С дећи по

до адашњим активно тима го-

тово је иг рно да ће ви ти по-

тенцијали  корој б д ћно ти би-

ти претворени  још бољи живот

грађана Бора и региона, речено је

приликом р чења награде, кој

је примио Живорад Петровић,

пред едник бор ке општине.

- Из зетно ам задовољан

јер је ово, пре вега, велика ча т

за наш  локалн  амо прав  да

б де домаћин  додели овако пре-

тижног признања. Ово признаје

е додељ је за из зетне рез л-

тате  привреди и др штв   ток

једне календар ке године. То није

амо велика ча т него и под тицај

за још већи рад и још боље рез л-

тате, а по ебно на   локалној а-

мо прави – казао је Петровић.

Горица Тончев Ва илић,

р ководилац Сл жбе за одно е а

јавношћ  РТБ ''Бор'', добила је на-

град  као најбољи ПР  регион .

А, приликом њеног пред тавља-

ња речено је да је реч о вредном

човек  и профе ионалц  који већ

пет година брине о имиџ  једног

тако великог привредног и тема

какав је РТБ ''Бор''. Године прове-

дене  новинар тв , а потом и на

овој одговорној ф нкцији најбоља

 потврда њеног квалитета.

- Свака награда прија, јер

је доказ да те признати  др -

штв  за оно чиме е бавите. За

пе   по л  којим е бавим

важне  неколико твари, првен-

твено добар одно  а колегама

новинарима, вештина ком ника-

ције а њима, а поверење по ло-

давца као и медиј ка за т пље-

но т компаније од пре дног су

значаја – казала је Тончев Васи-

лић. 

Наград  за по ловно т и

примен  међ народни  тан-

дарда добила је компанија Me ser

tehnoga  АД, Ки икана  Бор . Из-

градњом Ки икане као новог

Me er по тројења за разлагање

вазд а  Бор , вредног 20 ми-

лиона евра РТБ ''Бор'' ће добијати

три п та више ки еоника него до

ада. Ки еоник нове Ки икане је

неоп одан за рад нове Топио-

нице, а према речима р ковод-

тва Ба ена Бор, арадња са

компанијом Me er је одлична и

ова те нологија ће омог ћити јеф-

тиниј  производњ  бакра, већи

при од и већ  добит, и такн то је

приликом доделе признања. 

- Ова награда је велико

признање за ве запо лене, наше

к пце и добављаче и она на  оба-

вез је да б д ће радимо још

више и боље. За тев Топионице и

рафинације је да 28. марта крене

производња  новој топионици и

ми мо премни да дамо те ко-

личине га ова који  неоп одни

за рад – рекао је Ђорђе Савић,

директор продаје  компанији

Me er tehnoga  АД.

Наград  за најбољи бренд

 регион , одно но бренд ''Заје-

чар ко'' добила је компанија ''Hei-

neken''. А, приликом представља-

ња речено је да је Зајечарско пи-

во у последњих неколико година

све продаваније, као и да посло-

вање пиваре из године у годину

бележи раст. Долазак ''Heineken''

групе пре седам година отворио је

многа врата. Одучили су зато да

''Зајечарско'' учине доступним и у

другим деловима земље јер ве-

рују да бренд таквог квалитета не

би требао да буде привилегија

само Тимочке Крајине, па је про-

теклих неколико година инвести-

рано највише у квалитет и безбе-

дност на раду као и у усклађи-

вање са стандардима.

- Уопште за целу компа-

нију и Зајечарску пивару изузетно

је значајно бити добитник једног

оваквог признања. Ова награда

за нас има вишеструки значај,

зато што се додељује у нашем

родном крају и додељује се онима

који користећи своје знање, рад и

успех корачају напред. Додатни

разлог за радост и уопште за

славље је што је признање до-

бијено у години када бележимо

својеврстан јубилеј а то је 120 го-

дина постојања наше Пиваре у

Зајечару. У годинама које нам до-

лазе Зајечарска пивара ће се тру-

дити да оправда и задржи пове-

рење својих потрошача. Захва-

љујемо се што је у нама препо-

знат квалитет који је сасвим си-

гурно резултат једног заједничког

труда и рада – рекао је Милош

Стојановић, менаџер за ТПМ и

учинак унапређења у Зајечарској

пивари.

Награду за најбољег до-

маћина у региону добио је др Не-

бојша Марјановић, председник

општине Бољевац. Већ више го-

дина руководство општине Боље-

вац и њен председник др Небојша

Марјановић посвећено и одго-

ворно раде на побољшању усло-

ва живота грађана и развоја ове

мале али просперитетне општине

источне Србије, истакнуто је при-

ликом доделе признања. 

- Свака награда, а пого-

тово ова, много значи, јер прева-

зилази оквире наше регије. Битно

нам је да неко запажа ово што ми

радимо у Бољевцу. Признање

''Капетан Миша Анастасијевић''

ми доживљавамо као подстрех и

чињеницу да ово што радимо је-

сте добро не само за нас који

креирамо него и за оне који то

прате. У сваком случају то нас бо-

дри да истрајемо и наставимо са

још више снаге и уверења – рекао

је овом приликом др Марјановић.

Награду су добили и Дра-

ган Маринковић, директор Про-

јекта реконструкције Топионице и

изградње Фабрике сумпорне ки-
селине као најбољи менаџер у

региону, Карменка Бабић, дирек-

тор ''Ђердап услуге'' АД као нај

жена у бизнису, а ФПМ Агромеха-

ника АД, Бољевац као најбоље

предузеће у региону. Јелена Ђу-

рић, управница флотације Руд-

ника бакра Мајданпек добила је

ово признање за допринос раз-

воју Рудника бакра Мајданпек,

предузеће ''Pometon Tir'' д.о.о Бор

за значајне извозне резултате у

региону, Сека Вануцић из села

Горњане, општина Бор као

најбољи аграр, а Фабрика мерних

трансформатора (ФМТ) АД Заје-

чар за корпоративну одговорност.

Награду су добили и штампарија

''Графомед'' 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 изузетан

квалитет у лечењу деце признање

је добила др Бранка Баџа, пе-

дијатар у Општој болници Бор, а

за традицију и допринос очувању

историје Бора и Тимочке Крајине

''Колектив'', лист РТБ ''Бор''.

На одржаној свечаности,

награде су требале да буду

уручене и Благоју Спасковском,

генералном директору РТБ ''Бор''

за најбољег лидера укупрног при-

вредног и друштвеног амбијента

региона, као и норвешком амба-

садору Нилсу Рагнару Камсвагу

за развој пријатељских и привред-

них веза народа Србије и Но-

рвешке, али су они због обавеза

били спречени да присуствују

свечаности.

Ово својеврсно оцењи-

вање и вредновање предузетнич-

ког стваралаштва, организује се у

оквиру пројекта ''Пут ка врху'', који

је настао пре 15 година, са основ-

ном идејом афирмације привред-

ног и друштвеног стваралаштва у

Србији. А, одлуку о додели при-

знања донео је жири који чине ис-

такнути привредници, новинари и

професори, а председава проф.

др Радован Пејановић, ректор

Универзитета у Новом Саду.

Носиоци пројекта су ''Me-

dia Invent'' и новосадски и беогр-

адски универзитет, а стручну по-

моћ у његовој реализацији дале

су Привредне коморе Војводине и

Србије, као и локалне самоупр-

аве, у овом случају општина Бор.

Плакета и Златник са ликом Капе-

тана Мише, уметничко је дело

Љубише Манчића, академског ва-

јара из Београда.                    И.И.

АФИРМАЦИЈА  ПРИВРЕДНОГ  И  ДРУШТВЕНОГ  СТВАРАЛАШТВА
Додела награда ''Капетан Миша Анастасијевић''

Ђорђе Симић

Небојша Марјановић
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БОР - Поводом месеца

франкофоније који се прославља

и у Србији од 2006. године када је

ова земља постала посматрач

Међународне организације фран-

кофоније, борска Основна школа

''Душан Радовић'' организовала је,

протекле недеље, завршну мани-

фестацију којој је присуствовао и

Фабрис Пето, аташе за сарадњу

за француски језик Француског ин-

ститута у Београду. Пето је овом

приликом похвалио и професоре

и ученике који су показали велико

интересовање за француски језик

и културу.

- Ово је веома важно за

Француску зато што је 20. март

дан француског језика који се

слави у читавом свету. Има јако

пуно градова у свету који на ова-

кав начин обележавају дан фран-

кофоније, када покушавају да

анимирају децу, да певају, глуме и

рецитују на француском језику.

Енглески језик је први језик у све-

ту, а француски други, међутим, у

Србији је ситуација мало друга-

чија. Овде је француски језик

трећи језик по броју становника

који га говори. Међутим, у свету

постоје 80 земаља у којима око

220 милиона људи спаја фран-

цуски језик – истакао је Пето.

Весна Николић-Поповић,

наставник француског језика у ОШ

''Душан Радовић'' казала је да је

било право уживање радити са

децом на припремању завршне

приредбе јер деца воле све што је

необавезно и што није за оцену.

- Француски језик важи за

један од најтежих и најомраже-

нијих предмета у школи, али ако

ту унесемо организацију оваквих

активности онда деци он брзо по-

стане омиљени – казала је Нико-

лић-Поповић.

Ове године ОШ ''Душан

Радовић'' организовала је разно-

врстан програм ради обележа-

вања месеца франкофоније.

Према подацима Фран-

цуског института у Београду, фра-

нцуски језик се у Србији предаје у

основним и средњим школама где

га учи око 130.000 ђака, а постоји

и осам двојезичних одељења у

којима се настава одвија на фран-

цуском и српском језику. Такође, у

Француском институту у Београду,

Новом Саду и Нишу сваке године

више од 3.000 полазника похађа

курсеве овог језика. 

Како сазнајемо, у сара-

дњи са Француским институтом у

Београду у ОШ ''Душан Радовић'' у

Бору, наредне недеље, биће отво-

рена и изложба фотографија о екс-

периментима Марије Кири. И.И.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Одржана завршна манифестације поводом обележавања месеца франкофоније

Фабрис Пето у ОШ “Душан Радовић”

НЕГОТИН – У Карбулову,

прошлогодишњем селу побед-

нику серијала „Сусрети села“ на-

ступом овог и екипе културно-

уметничког друштва „Воја Чурић“

из Кобишнице, почела је 42. смо-

тра народног изворног ствара-

лаштва која се завршава у мају

проглашењем најбољих, тради-

ционално у оквиру „Мајских све-

чаности“, поводом Дана општине

Неготин.

Екипа истоименог КУД из

Карбулова приказала је како је

изгледао први Ђурђевдан после

Великог рата када су се поврат-

ници окупили на  ђурђевданском

уранку са жељом да забораве

страхоте рата и наставе живот на

најлепши могући начин.

Гости из Кобишнице, чла-

нови ансамбла „Воја Чурић“ из-

вели су програм „Просидба и

веридба“, илуструјући народним

играма, песмама, казивањима  и

веровањима обичаје који су пред-

ходили браку и породици. 

- Годинама општина Него-

тин ради на неговању и јачању

културног аматеризма, као на-

чина очувања наших обичаја и

традиције, окупљања и дружења

широм Неготинске Крајине. Ове

године 12 културно уметничких

друштава, укључујући и Речку,

која нам се придружила после ви-

шегодишње паузе, вредно је ра-

дило, да би представили на

најбољи начин обичаје из свог

села. Надам се да ће ового-

дишњи Сусрети бити подстрек

осталим месним заједницама и

да ће нам се прикључити у годи-

нама које следе – рекао је Јован

Миловановић, председник оп-

штине Неготин отварајући 42.

„Сусрете села“.

Већ у петак, 27.марта са-

стаће се у Видровцу аматери из

културно уметничког друштва

„Вук Стефановић Караџић“ и

„Флоричика“ из Јабуковца, а

28.марта село Речка дочекаће

екипу из КУД „Врело“ из Шарка-

мена.

Ансамбли "Прераст" из

Штубика и "Димитрије Беливакић"

из Буковча састаће се 3.априла, а

дан касније у Сиколу културно-

уметничко друштво из тог села

"Чучук Стана" са КУД "Младост"

из Чубре. Први круг манифеста-

ције биће завршен 5.априла су-

сретом КУД "Живојин Тодоровић"

из Тамнича и "Мокрањац" из Мок-

рања. 

Други круг такмичења у

којем учествује 12 крајинских

села почеће 17. а завршиће се 26.

априла. „Сусрете села“ организује

Дом културе „Стеван Мокрањац“

под покровитељством општине

Неготин. 

С.М.Ј.

ВЕРНИ ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ

Манифестација у Карбулову

Почели 42. Сусрети села

МАЈДАНПЕК - Музеј у Мајданпеку је, кроз реализацију

пројекта  “Финансирање уметничких радова за колекцију”, уз

подршку Министарства цултуре Владе Републике Србије на

добром путу да комплетира своју ликовну збирку. Њене нове,

али и друге најквалитетније радове, заинтересована публика

ће, вероватно, имати прилике да погледа и види већ за отпри-

лике месец дана.

Музеј у Мајданпеку није имао сопствених средстава да

ликовну збирку заокружи и припреми за приказивање кроз од-

говарајућу изложбену поставку. Пажљивим праћењем спрем-

ности одређених институција да и ове и сличне напоре

подрже, аплицирали су и добили подршку за реализацију

пројекта који ће им то омогућити. Александар Репеџић, в.д.

директора Музеја у Мајданпеку нам се похвалио новим радо-

вима групе уметника међу којима су Селман Тртовац, Ведрана

Ивановић, Нина Тодоровић, Андреј Бунушевац и Предраг Тер-

зић, жалећи што је практично, подршка обезбеђена само за

половину овог пројекта, али и обећавајући да ће заинтересо-

вана публика у Мајданпеку ускоро добити прилику да видие,

као и неке друге радове из постојеће ликовне збирке ове уста-

нове. С.В.

ЛИКОВНА ЗБИРКА
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НЕГОТИН – Пуна са-

ла, тишина пуних сат и по,

сузе и буран аплауз обеле-

жили су и неготинску промо-

цију филма „Енклава“ Горана

Радовановића, који је делом

сниман и на овим просто-

рима. У Биоскопу „Крајина“

Радовановићева „Енклава“

приказивала се после свет-

ске премијере на Фесту,

српске у Звечану, али и при-

казивања у Нишу, Новом

Саду, Смедереву и Пожа-

ревцу.

У Биоскопу „Крајина“

гледаоцима су се поклонили

мали глумци са Космета:

Филип Шубарић, као Ненад

Арсић, Денис Мурић, Ненад

Станојковић и Милан Секу-

лић у улогама малих Алба-

наца, али и Горан Радако-

вић, (полицајац у мултиетнич-

кој полицији на КиМ), Милена

Јакшић, глумица из Зубиног

потока, у улози учитељице

јединог дечака у неименова-

ној енклави, редитељ Горан

Радовановић и продуцент-

киња Јесенка Јаснигер.

- „Енклава“ је мој поку-

шај да као део колективног

памћења поставим идеју да

се људи и данас боре са

својим идентитетом у скром-

ним условима и непријатељ-

ском окружењу - истакао је

још приликом снимања фи-

лма и једне од најмасовнијих

сцена за чију су се потребу

на Рајачким пивницама ви-

јорили црвено-црни албан-

ски барјаци, а рајачко гро-

бље „глумило“ српско, реди-

тељ Горан Радовановић.

Желећи да направи

филм базиран на вечној и по-

учној причи о праштању и

љубави Радовановић прати

самовање дечака Ненада,

коме је једини друг деда Ми-

лутин (Мето Јовановски) на

самрти, а чији отац Војислав

(Небојша Глоговац), често

пијан криви за своју злехуду

судбину НАТО, Албанце  и

сестру Милицу (Аница До-

бра), која је са Космета оти-

шла у Београд. Док путује

свакодневно до школе, у

тенку КФОР, са свештеником

Дражом (Миодраг Кривока-

пић), усамљени дечак ће ус-

пети да сахрани деду, усу-

дивши се да учини нешто не-

могуће за обе заједнице, и

српску и албанску: да заволи

и стекне пријатеља на су-

протној страни.

По речима редитеља

филм и сам поставља пи-

тање да ли је данас могућ су-

живот између српске и

албанске заједнице у усло-

вима постојања енклава,

изолованих острва хришћан-

ске мањине окружене морем

муслиманске већине. Фил-

мом који тера сузе на очи и

стеже душу Радовановић

даје и јасан одговор да међу

овим етничким заједницама

и даље влада мржња која по-

чива на страху од другачијег

и различитог, и да је страх

одсуство љубави.

Баш зато и прича о

одрастању дечака у специ-

фичним условима после по-

грома, марта 2004. године,

покајању, опросту, љубави,

али првенствено о деци.

Како истичу творци овог фи-

лма, „Енклава“ кроз децу го-

вори шта је суштина живота

и који су неискварени и

једини исправни начини ре-

шавања проблема и конфли-

ката.                                 С.М.Ј.

БОРБА СА ИДЕНТИТЕТОМ
Филм “Енклава” промовисан и у Неготину

Сцена из филма “Енклава”

МАЈДАНПЕК - Изложба

“Жене сликари”, једно је од пре-

познатљивих обележја култур-

ног живота у граду под Ста-

рицом. Овогодишња, 13. по ре-

ду, треба да буде логичан наста-

вак до сада одржаних, а утисак

је да ће у томе успети. 

Јер, Комисија за доделу

награда, којом је председавала

Бранислава Стојановић, про-

шлогодишња победница ове из-

ложбе, је одлучила да у ко-

нкуренцији више од стотине ра-

дова чији су аутори 57 уметница

Велику награду изложбе освоји

Снежана Пешић Ранчић, дипло-

мирани сликар текстила из Бео-

града, за рад “Изван оквира.”

Саопштено је и ко су добитнице

првих награда у одређеним ка-

тегоријама, те да је за сли-

карство награда је отишла у

руке госпође Љиљане Кнеже-

вић, из Новог Сада, за “Зелени

поглед”, Јовани Митић, сликарки

из Лесковца, за цртеж “A day in

the life”, магистру вајарства Сла-

вици Дундас Лазић, из Бео-

града, за скулптуру “Успомена,

беле слике”, и мр графичког ди-

зајна Естер Милентијевић, ван-

редном професору Факултета

уметности у Звечану, за рад “Не

чујем”, у категорији дигитал арт.

Захваљујући учешћу ум-

етница из Словеније и ова из-

ложба је међународна, а када је

реч о њеном одржавању, зна се

да је отварање 30. априла, када

ће награђеним уметницама бити

додељене награде, а трајаће

месец дана. Љубомир Бранду-

шановић, в.д. директора Центра

за културу Мајданпек, подсећа

да је ово друга година за редом

како се држе тог термина, а све

са циљем да изложба “Жене

сликари”, која традиционално за

отварање успева да окупи

већину учесница, буде прилика

да и који дан више проведу у

овом граду.                           

С.В.

НАГРАДА СНЕЖАНИ РАНЋИЋ
Познати резултати конкурса за изложбу “Жене сликари 2015”

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је протеклог викенда одр-

жана Седма национална изложба паса свих раса. Шнауцери,

гоничи, сетери, ротвајлери, пудлице, добермани, немачки ов-

чари, бобтејлови, имали су својих пет минута за шетњу пред

жиријем. Публика је на градском стадиону у Књажевцу могла

да види 251 пса власника из целе земље и иностранства. Како

је, отварајући изложбу рекао генерални секретар Кинолошког

савеза Србије Махмуд Ал Дагистани, све већи велики број из-

лагача говори да је књажевачка изложба постала препознат-

љива широм Европе. Изложбу је, у сарадњи са општином,

организовало Кинолошко друштво ''Књажевац''.             Љ. П.

ИЗЛОЖБА ПАСА 

У Књажевцу одржана изложба паса
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БОР - У оквиру пројекта

„Инклузија Рома и Ромкиња у сек-

тор безбедности Србије“, по про-

граму за основну полицијску обуку

у Сремској каменици, у сарадњи са

МУП и Владом Србије, 30 полаз-

ника из Борског и Зајечарског

округа, у Полицијској управи у Бору

прошло је једнодневну радионицу

на којој су се ближе упознали са

условима конкурса за рад у поли-

цији. 

- На прошлогодишњем

конкурсу од 134 пријављених кан-

дидата ромске националне ма-

њине само је двоје успешно поло-

жило пријемни испит. Овај пројекат

је и осмишљен да младим Ромима

пружи подршку и подстакне их да

конкуришу за рад у полицији. По-

лицијски службеници који су

укључени у овај пројекат, одрекли

су се хонорара из разлога јер је ве-

лика заинтересованост припад-

ника ове националне мањине за

полагање тестова за пријем у Цен-

тар за основну полицијску обуку

(ЦОП) у Сремској каменици –

рекао је Ненад Таировић, само-

стални полицијски инспектор.

Марјан Тошић (20), из

Зајечара, одувек машта о посло-

вима полицијског службеника.

- То ме је увек привлачило

и мислим да је то прави посао за

мене. Желим да се упознам са

условима конкурса и очекујем да

ћу добро проћи на пријемном ис-

питу – рекао је Тошић.

Његова другарица Сузана

Ковачевић (20) нада се да ће јед-

ног дана радити и на пословима

инспектора за сузбијање кримина-

литета.

- Иако сам завршила тро-

годишњу школу за фризерку, оду-

век ме занимао рад у полицији.

Имам рођака који ради у полицији

тако да сам донекле упућена у оно

што ме очекује на квалификацио-

ном испиту за пријем у ЦОП –

рекла је Ковачевићка.

Браћа Душан (22) и Ни-

кола (25) Ранчић, из Бора, интен-

зивно се спремају за пријемни. 

- Мислим да ћу уколико

успем да завршим обуку за поли-

цијског службеника брже и наћи

посао. Сматрам да је ова радио-

ница значајна за успешније пола-

гање квалификационог испита и

надам се да ћу у будућности имати

прилике и да радим на пословима

инспектора за сузбијање наркотика

– каже Никола.

Циљна група пројекта су

припадници ромске националне

мањине  су завршили средњу

школу и немају више од 25 година.

Вредност пројекта је 600 хиљада

динара а спроводе га Полицијска

асоцијација „Европски полицајци

ромске националности“, Центар за

истраживање јавних политика и

подржава Канцеларија за људска и

мањинска права Владе Србије у

оквиру програма за унапређење

положаја и статуса Рома.          Е. Д.

РОМИ - ПОЛИЦАЈЦИ
Једнодневна обука за рад у МУП

Пројекат вредан 600 хиљада динара

КЊАЖЕВАЦ - Нови про-

грам рада Фондације за повећање

наталитета и активности којима ће

се популарисати родитељство у

2015. години и годинама које до-

лазе, били су тема округлог стола,

одржаног у општини Књажевац. 

Представници школа, Цр-

кве, Здравственог центра, чланови

Општинског већа, сложили су се да

Фондација није и не треба да буде

социјална институција, већ инстру-

мент који ће промовисати другачији

начин живота, корисност и добробит

од чувања више деце у породици.

Председник општине Милан Ђокић

наглсио је да се, сасвим погрешно,

питање броја деца везује за економ-

ски статус.

- Питање повећања натали-

тета је питање менталног кода. Како

да декодирамо наше грађане да

изађу из једног себичног оквира са-

моживљења у којем сада бивствују

и да схвате да је потребно чувати

више деце - рекао је Ђокић. 

У буџету општине Књаже-

вац за рад Фондације опредељено

је 6.600.000 динара. Осим за ново-

рођене бебе, овим новцем помаже

се и лечење стерилитета, каже

председница Фондације др Љубица

Николић: 

- Постоје идеје о другачијем

приступу расподели средстава, које

смо чули и на овом округлом столу.

Наравно да је економску моменат

веома важан, али много тога мо-

жемо да урадимо кроз популариза-

цију родитељства, кроз образова-

ње, почевши од најмлађих - истакла

је др Николић. 

Протекле године у Кња-

жевцу је рођено 186 беба.        Љ. П.

СТОП БЕЛОЈ КУГИ

Са округлог стола о наталитету

Округли сто о наталитету  

КЛАДОВО - Транзи-

ција и приватизације, уга-

сили су осам друштвених

предузећа и оставиле без

посла више од 1.500 рад-

ника у општини Кладово.

Угашени су Градња, Термо-

вент Брза Паланка, Зем-

љорадничка задруга Брза

Паланка, Кључ, Напредак,

Рибарско газдинство, Гра-

дац Фавро и Металац. 

Међу угашеним фир-

мама су и она која си била

носиоци развоја општине и

спадала у највећа пред-

узећа у својој бранши у том

делу Србије. Суморну сли-

ку неуспеле приватизације

употпунила је и Ветеринар-

ска станица "Кладово", која

се нашла у друштву 188

предузећа у оквиру влади-

ног акционог плана којим је

предвиђено да се привати-

зација заврши стечајем,

објављено је на сајту Аген-

ције за приватизацију. По-

следице "домаћинског" по-

словања евидентне су у ис-

постави НСЗ, на чијем спи-

ску се налази 2.119 неза-

послених лица. 

М. Р.

НА УЛИЦИ 
1.500 ЉУДИ
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