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Ово, у разговору за ‘’Ти-

мочке’’, предочава Тони Верхеи-

јен, шеф Канцеларије Светске ба-

нке у Србији.

То су била два пројекта.

Један је био регионални развој

Бора, а други санирање еко-

лошког наслеђа. Значи оба

пројекта су укинута?

- Да, оба су укинута. Мис-

лим да су средства која су била

намењена за Регионални развој

скоро сва потрошена, али нисам

сигуран. Највећи део средстава

који је остао се односи на еко-

лошку заштиту наслеђа, али све

што је остало биће отказано. 

Реч је о суми од око 33

милиона долара?

- То је било укупно, а сада

је мање, јер је део средстава по-

трошен.

Обишли сте Зајечар.

Који је био циљ посете.

- Ово је пета у низу наших

консултација које обављамо по

целој Србији, у склопу припрема

нашег народног петогодишњег

плана како ћемо ми и у наредних

пет година подржавати Србију. И

та стратегија се фокусира на то

шта треба учинити да би у Србији

дошло до привредног раста и

како омогућити да људи који су

ван тржишта рада да нађу себи

запослење.

Шта је са источном

Србијом?

- Ми, тренутно, не радимо

конкретно у овом региону, али

оно што можемо да урадимо је да

направимо такву једну климу и

такве реформе које ће допринети

да се Србија више интегрише са

својим суседима, тако да ће то

допринети и овом региону. Ре-

цимо, да се боље уреде гранични

прелази, да се на једноставнији

начин одвија трговина преко тих

прелаза и да буде боља повеза-

ност тих региона преко инфра-

структуре, па ће и ови крајеви

моћи да имају неке користи од

тога што се цела земља повезује

са својим суседима. 

СБ инсистира на ре-

формама?

- Наравно, постоје ту неке

реформе које ми подржавамо и

неке ствари које радимо на на-

ционалном нивоу, од којих читава

Србија треба да има користи. Ре-

цимо радимо са Фондом за ино-

вације да финансирамо младе

људе који имају неке иновативне

идеје и да они те идеје доносе на

тржиште. Радимо у области здр-

авства на реформи читавог здра-

вственог система, тако да тро-

шкови лекова буду мањи и друге

неке ствари које радимо од којих

цела Србија треба да има кори-

сти. Али, кад сте ви у питању,

мислим да је код вас најважније

то повезивање са земљама које

се налазе у вашем окружењу, а

које су чланице Европске уније.

Е.Н.Т.

УКИНУТ ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ ЗА БОР
Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у Србији, за ‘’Тимочке’’

Што се тиче пројекта везаног за Бор, односно изградњу колектора отпадних вода и санацију флотацијског

јаловишта, ваше Министарство финансија је затражило да затворимо тај пројекат зато што није било никаквог

напретка осам година. Министарство енергетике је рекло да ће оно, својим средствима, завршити тај пројекат. 

КЊАЖЕВАЦ - Амбаса-

дор Сједињених Америчких

Држава Мајкл Кирби био је гост

Књажевца и Завичајног музеја.

Он је обишао Архео-етно парк

у Равни, где су га домаћини

упознали са култуно-исто-

ријском баштином књажевач-

ког краја, а у Музеју града у

кући Аце Станојевића разгова-

рао је са члановима општин-

ског руководства. ''Највише

сам импресиониран градона-

челником и градском владом,

који покушавају да унапреде

живот својих грађана и оним

што раде да би то учинили,''

рекао је Кирби након разго-

вора. 

Сарадња Завичајног

музеја и Амбасаде САД траје

већ више од годину дана, а

Кирби је изразио наду да ће се

она наставити, али и проши-

рити на друге области: ''Ви

имате историју, а ми желимо да

вам помогнемо да је предста-

вите. Имате термалне изворе,

планину, римско налазиште,

музеј – то ће бити део ваше ту-

ристичке понуде. То је оно због

чега ће људи долазити у Кња-

жевац. Ми се трудимо да сара-

ђујемо у што више области је

могуће. Мени се допада оно

што видим у Књажевцу, који са-

рађује са нама, са Европском

унијом, са Бугарском. Много је

боље када имате 14 различи-

тих начина сарадње, него се

ослањати само на једну.''   

Председник општине

Књажевац Милан Ђокић иста-

као је да је посетом амбаса-

дора Сједињених Америчких

Држава Књажевцу и његовим

мештанима учињена велика

част. Ђокић каже да се Књаже-

вац разликује од других оп-

штина по многим идејама, које

су ''преписане'' из праксе САД:

''На територији наше општине

дешавају развојни пројекти у

области економске политике,

социјалне заштите, културе,

спорта...На данашњем са-

станку чули смо и многе савете

и позитивна искуства и надам

се да ћемо све то успети да

уклопимо у нешто што јесте

развојна шанса Књажевца.''

Мајкл Кирби је истакао

да обнова Србије, према којој

недавна историја није била

благонаклона, значи напредак

малих средина и стварање

услова за живот младих људи.

У Књажевцу сам видео по-

зитвне знаке, казао је амбаса-

дор Америке на крају своје

посете општини Књажевац. 

Љ. П.

ВЛАСТ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Амерички амбасадор у Књажевцу

Кирби и Ђокић

Тони Верхеијен
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НЕГОТИН - Новосадски “Хид-

розавод ДТД”, акционарско друштво за

студије, истраживања, пројектовање и

инжењеринг, ангажован је на изради

елабората и главног пројекта санације

још увек активног клизишта, које од де-

цембра ствара велике проблеме ста-

новницима дела Јабуковца. Клизиште

je још увек активно и почело је да оз-

биљно угрожава околне куће у делу

села кроз које се простире стари регио-

нални пут ка Штубику, сада потпуно не-

употребљив. 

- У првој фази, која подразу-

мева геомеханичке истражне радове,

ћемо израдити више бушотина којим

ћемо установити степен оштећења, ду-

бину клизне равни и остале параметре

који ће нам послужити као улазни по-

даци за израду главног пројекта. После

тога планирамо да извршимо геодет-

ско снимање терена. То су основне

подлоге за израду главног пројекта -

каже Дамјан Обућина, одговорни

пројектант “Хидрозавода ДТД”.

У овом селу је и даље на

снази забрана коришћења пута, а

мештанима је забрањен прилаз овој

локацији, такође, из безбедоносних

разлога. Надлежне службе појачале су

контролу и свакодневно прате ситуа-

цију, а због ризика од падања бандера

у том делу села је искључена улична

расвета.

Истражни радови који ће се

спроводити наредних 60 дана требало

би да покажу како да се реши проблем

клизишта, али се не зна када ће сана-

ција овог великог проблема и почети.

- “Хидрозавод ДТД” мора да

обави истражне радове на клизишту у

Јабуковцу, да изради и елаборат и

главни пројекат са предлогом мера

које је неопходно предузети. Посебно

треба истаћи да неће у неком краћем

року почети његова санација и да је

клизиште још увек активно. Срећом за

сада не угрожава оближње грађевин-

ске објекте. Сачекаћемо да стручни

људи обаве потребна истраживања и

дају предлог санације – каже Надица

Васић, заменица председника Оп-

штине Неготин.

Од децембра се ово кли-

зиште због снега и обилних падавина

активирало неколико пута стварајући

бројне пукотине на старом регионал-

ном путу и узбрдо од потока ка платоу.

Дубина клизишта, које се према причи

мештана први пут активирало педесе-

тих година прошлог века, али у знатно

мањим размерама, према последњим

мерењима је преко пет метара, што

изискује озбиљније захвате. У ком ће

се обиму и каква врста радова овде

спроводити сазнаће се тек након што

новосадски “Хидрозавод ДТД”, заврши

истражне радове, вредне милион и

188.000 динара.

Главни пројекат ће, истичу у

овој новосадској фирми, имати три

кључна сегмента, од грађевинске,

преко санације пута до дренаже те-

рена.

- Неопходна је грађевинска

санација, која ће имати неки вид по-

тпорне конструкције. Видимо и да је

пут претрпео велика оштећења, а

трећа фаза је дренажа терена на коме

се налазимо. Увидели смо да је поток

који смо обишли скоро непроходан, па

је неопходна његова регулација. Ми

немамо на основу пројектног задатка

те обавезе, али да би се целокупни

проблем решио мора се посматрати

мало шира слика, а не само овај део

који је нама видљив - појашњава Об-

ућина.                                             С.М.Ј.

ПРВО ПРОЈЕКАТ, ПА САНАЦИЈА

Почели истражни радови на активном клизишту у Јабуковцу

Клизиште у Јабуковцу

КЛАДОВО - Од 31.

марта у нашој највећој хидро-

електрани "Ђердап 1", која стр-

ујом снабдева четвртину Србије,

водени потенцијал Дунава по-

ново експлоатишу свих шест

хидроагрегата. То значи да је

након завршетка комплексних

послова, које захтева ревитали-

зација, обновљена машина А-5,

након застоја од готово 17 ме-

сеци, колико су трајали радови,

опет прикључена на електро-

енергетски систем Србије и пре-

дата је ЕПС на експлоатацију.

Током "подмлађивања"

хидроагрегата уграђено је око

1.350 тона обртне опреме, ин-

сталисана снага је повећана са

190 на 205 мегавата, а радни век

машине продужен је за наредне

три деценије. Комплетне демон-

тажно-монтажне радове оба-

вили су стручњаци и радници

електро-машинског одржавања

наше највеће хидроцентрале, уз

подршку бројних кооперантата

из Србије и Русије. Завршна

фаза сложеног посла била су

примопредајна испитивања, а

пре пуштања у рад уследила су

завршне контроле.

- После 72 сата рада

уследиле су провере, неопходна

мерења на машинској и електро

опреми су у границама дозво-

љених. Сви показатељи вибра-

ција хидроагрегата на турбинској

и генераторској опреми одгова-

рају захтевима стандарда и то је

мешовито српско-руску комисију

за примопредајна испитивања

уверило да смо посао обавили

изузетно квалитетно - задово-

љан је Љубиша Јокић, директор

хидроцентрале код Кладова.

Прва искуства потврђују

да су радови обављени у складу

са свим технолошким нормати-

вима, а обновљена машина у

наредна 24 месеца радиће у га-

рантном периоду. Радови на

''подмлађивању'' хидроагрегата

су каснили четири месеца, јер је

извођач радова, руска компанија

"Силовије машини", каснио са

испоруком опреме.

Међутим, осим веће ин-

сталисане снаге и продуженог

радног века подмлађивање ма-

шине даје и друге ефекте - на-

глашава Јокић. - Побољшана је

рентабилност одржавања, али је

и додатно оспособљен стручни

кадар који се усавршио на по-

словима ревитализације.

''Подмлађивањем'' хид-

роелектране, инсталисана снага

биће повећана за готово 90 ме-

гавата, у шта ће бити инвести-

рано око 230 милиона евра.

Четврта фаза ревитализације

требало би да почне најраније 1.

јуна, за када је планирано за-

устављање агрегата А-1, јер је

до одлагања почетка демонтаж-

них радова дошло будући да по-

ново касни испорука делова из

руске фабрике "Силовије ма-

шини".                                 

М.Р.

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

МАЈДАНПЕК – У Мајдан-

пеку је одржана Јавна презентација

Нацрта плана детаљне регулације

коридора далековода 110kv између

трафо станица “Мосна” и “Никине

воде”, као и Извештаја о стратешкој

процени утицаја на животну средину

тог плана који се односи на деонице

у катастарским општинама Топол-

ница и Клокочевац.

Јавна презентација  ових

докумената обележена је слабом по-

сетом. Весна Цепењор,  начелница

Одељења за урбанизам, грађеви-

нарство и стамбено комунална пи-

тања, подсетила је још једном на

рокове и важне датуме овог јавног

увида, а најважније карактеристике

инвестиционог пројекта који је спојио

две области јавну и приватни сектора

истакао је представник обрађивача,

Зоран Мирјанић, одговорни урбани-

ста, од којег се поред осталог могло

чути да је носилац инвестиције је Ват

енергија, а траса далековода од

укупно 14 км, на око 8,6 километра

пролази општином Ма-јданпек, под-

носно катастарским општинама То-

полница и Клокочевац.

Јавни увид у Нацрт овог до-

кумента и поменути извештај траје

до 15. априла. Своје примедбе фи-

зичка и правна лица могу доставити

у писаној форми током трајања јав-

ног увида, а Јавна седница комисије

за јавни увид је заказана за 20.април

у просторијама Општине, са почет-

ком у 12 сати. Тој седници ће уз пред-

ставнике локалне самоуправе прису-

ствовати и представници обрађива-

ча, суботичког “GeoEXPERT”.      С.В.

ДАЛЕКОВОД 
У МАГЛИ

“Подмлађени” агрегат у ХЕ “Ђердап 1”

Јавна презентација Нацрта 
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НЕГОТИН – Три деце-

није рада једне електране, каква

је ХЕ „Ђердап 2“ код Неготина,

језиком математике најкраће

описујемо овако: преко 40 ми-

лијарде киловатсати испору-

чене електричне енергије,

33.120 превођења са 136.900

пловила и скоро 89 милиона

тона терета.  Колико је “Ђердап

1” био прекретница у нашем,

али и у светском градитељству,

толико је и “Ђердап 2”, иако

знатно мањи, оставио трага и на

целокупну нашу градитељску и

историју енергетике.

Саграђена на 80 кило-

метара од прве дунавске фаб-

рике струје, на 863. километру

од ушћа Дунава у Црно море,

популарна “двојка” са годиш-

њом производњом од око ми-

лијарду и по киловат часова

електричне енергије, пред-

ставља значајан капацитет у

Привредном друштву „ХЕ Ђер-

дап“ и Електропривреди Србије.

Иако се њена етапа из-

градње одвијала у две фазе,

под заштитом одговарајућих за-

гата, почетак радова озваничен

је 3. децембра 1977.  посетом

југословенског и румунског

председника Јосипа Броза Тита

и Николае Чашушескуа. Заним-

љиво је, међутим, да електрана

формално никада није свечано

отворена, иако су разне њене

завршетке радова отварали де-

ведесетих  Никола Шаиновић,

Слободан Милошевић и Зоран

Лилић.

И, ма колико изградња

једне од наших најпродуктив-

нијих електрана није имала

спектакуларне моменте кроће-

ња највеће европске реке, какви

су бележени на “јединици”,

“Ђердап 2” је једнако грандио-

зно дело наших и румунских не-

имара, за чију се изградњу од

идеје до реализације, такође ве-

зује инжењер Пантелија Панта

Јаковљевић, који је са ђердап-

ским електранама достигао

своју светску и научну зрелост и

репутацију, уз недосањан сан

изградње “Ђердапа 3”.

- Главни објекат, смеш-

тен између румунског Острва

Маре и десне обале Дунава,

чине две основне електране,

као једна грађевинска целина,

са по осам капсулних хидроаг-

регата, типа „Каплан“, инстали-

сане снаге 27 мегавата, прели-

вна и непреливна брана, брод-

ска преводница и додатна елек-

трана са још два хидроагрегата,

истог типа и исте инсталисане

снаге као и на основној елек-

трани. Обе преливне бране су

једнаке и имају по седам пре-

ливних поља, са сегментним за-

тварачима и могу да пропусте

око 14.500 метара кубних воде у

секунди – сазнајемо на елек-

трани.

Једнаке су и бродске

преводнице, на српској и румун-

ској страни, обе једностепене са

димензијама коморе од 340

пута 34 метра. 

- Од првих дана на “Ђер-

дапу 2” се остварују значајни ре-

зултати, али 2014. је дефини-

тивно година апсолутног ре-

корда од почетка рада наше

електране са оствареном про-

изводњом од милијарду и 642

милиона и 318 хиљада киловат

часова електричне енергије. То

је била и година нашег највећег

искушења са две ванредне си-

туације и са поплавама које су у

једном тренутку претиле да

угрозе и наше објекте – каже

Љиљана Милицановић, дирек-

торка ХЕ “Ђердап 2”, суми-

рајући резултате у раду.

Иако је приоритет био

сачувати насеља у приобаљу,

електрана се у септембру

нашла у ситуацији у каквој ни-

када није. Са једне стране угро-

зили су је велики наноси дрвећа

и отпада које је Дунав нанео са

поплављених подручја, са друге

бујични наноси који су се са

оближњих брда слили и у сам

објекат додатне електране.

- На агрегату А5 дошло

је до хаварије улазне решетке,

тешке 126 тона са шест сектора

који су били скроз деформи-

сани. Њу су рониоци морали да

секу под водом и ваде дизали-

цом део по део, па да се, такође

у деловима спусти нова ре-

шетка и монтира. Радови овог

типа су први пут извођени. Све

то је захтевало компликоване

ронилачке радове отежане тиме

што је приступ нашој улазној

грађевини могућ само преко ру-

мунске, па је и то тражило до-

датне међународне процедуре.

Уз то десила нам се и борба са

бујичним поплавама на додатној

електрани због које су одмах за-

устављени агрегати А9 и А10.

Радили смо непрестано на

црпљењу воде и заустављању

даљег плављења. У једном тре-

нутку смо у погону имали само

четири од постојећих 10 агре-

гата, али смо ова два на додат-

ној вратили на мрежу за само

два дана – истиче директорка.

Без обзира на све не-

даће “Ђердап 2” је реализовала

све планиране ремонте, од ка-

питалних на А1 и А2, преко ре-

конструкције система побуде на

агрегатима А9 и А10 до ванред-

ног ремонта А5 и све то захва-

љујући високој погонској спр-

емности и повољној хидроло-

гији. Ове године их чекају капи-

тални ремонти агрегата А3 и А4,

али и реконструкција кранске

стазе машинске хале на основ-

ној електрани и припремни ра-

дови на реконструкцији прели-

вне бране. 

И, јубиларну годину “Ђе-

рдап 2” је започео рекордима. У

прва три месеца остварена је

производња каква досад није

забележена. У јануару је про-

изведено преко 158 милиона ки-

ловат часова струје, у фебруару

више од 147, а у марту преко

159 милиона. То је и највећа

евидентирана максимална про-

изводња у тим месецима од по-

летка рада електране.

С.М.Ј.

СВЕТЛОСТ СА ДУНАВА
30 година Хидроелектране “Ђердап 2”

Љиљана Милицановић

ХЕ “Ђердап 2”

ПРЕСЕЉЕЊЕ

Током изградње “Ђердапа 2” измештано је 643 домаћинства и

460 разних економских објеката у 12 насеља у приобалном подручју.

Због формирања акумулације ове електране изграђено је и реконструи-

сано 57 километара путева и изведени обимни радови на заштити при-

обаља.

АГРЕГАТИ

Занимљиво да је први агрегат на основној електрани, синхро-

низован на енергетски систем Србије био не А1, већ А3, јер је блок 1 на

коме су смештени агрегати 1 и 2, коришћен као додатни монтажни про-

стор. Редом су монтирани агрегати од тројке до осмице, а на крају је

тај велики бетонски простор био разбијен, па је у јами монтиран А2 и

на крају агрегат један.
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БОР - Изградњом нове

топионице и фабрике сумпорне

киселине и практично је почела

будућност Рударско-топиони-

чарског басена Бор. Када

ускоро буде изливена и прва

анода по новој флеш-смелтинг

технологији и када изласком из

реструктурирања (до краја јуна)

Басен постане јединствено

предузеће - после 112 година од

почетка рада почеће нова ера у

историји Бора и РТБ. Припреме

и за једно и за друго су у за-

вршној фази.

После завршених при-

према неочекивано се десила

хаварија која је за неко време

одложила ливење прве аноде у

новој топионици. 

- Дошло је до кратког

споја у мокром електрофилтеру,

па је изгорела пластична цев

која се, иначе, ради код нас. То

ће брзо бити санирано. Свуда у

свету уходавање овако компли-

кованог објекта (и у грађевин-

ском, и у машинском, и у

електро, а посебно у технолош-

ком смислу) траје шест до девет

месеци. Најважније је да нико

није повређен и да сви желе да

прва анода у новој топионици

буде што пре изливена - каже

Благоје Спасковски, генерални

директор РТБ.

За сам почетак рада

нове топионице РТБ неће моћи

да обезбеди свих 400 хиљада

тона концентрата из сопствених

рудника, па је неопходан увоз.

- РТБ може дати око

250.000 тона концентрата бакра

(око 47.000 тона метала), а

остатак од 150.000 тона ће бити

из увоза. Тешко је произвести

толико концентрата из наших

рудника, али још је теже обезбе-

дити га и довести са Атланског

океана, из Казахтана, Румуније,

Швајцарске или из Бугарске.

Ипак, биће довољно концент-

рата бакра за рад нове топио-

нице.

Нова топионица и фаб-

рика сумпорне киселине највећи

су економски и еколошки пр-

ојекат на Балкану.  Технологија

је таква да је систем потпуно за-

творен и да ће небо над Бором

и околином бити чисто као и пре

отварања рудника 1903. године.

Неће бити ни загађења отпад-

них вода и земљишта.

- Сопственим снагама

изградили смо и постројење за

пречишћавање отпадних вода.

Утрошили смо свега 1,4 ми-

лиона евра, а предрачунска вр-

едност новог постројења била је

45 милиона. Нико није веровао

да ћемо га завршити за тако

мале паре. Захваљујући њему,

отровни метали биће лагеро-

вани у затвореном систему,

остаће у муљу, па прљава вода

више неће одлазити у Борску

реку - напомиње генерални ди-

ректор РТБ. - Чим се нова то-

пионица и фабрика сумпорне

киселине уходају, сваке суботе

отворићемо капију да наши гра-

ђани виде како тешки метали

остају на дну језерцета у по-

стројењу за пречишћавање

вода и не одлазе у ваздух.

Стратешко партнерство

Да би РТБ повећао про-

изводњу у својим рудницима,

неопходно је стратешко парт-

нерство за отварање Церова,

Чока Марина и Борске реке. У

току је припрема тендера и већ

се појављују озбиљне светске

компаније које су заинтресова-

ние за стратешко партнерство. 

- Тендер ће бити транс-

парентан и имаће дуг рок за

пријављивање, мада морамо да

имамо на уму да нам је што пре

потребан домаћи концентрат

зато што поседујемо добро

рудно лежиште и зато што је

већа зарада из домаћег кон-

центрата него из увозног. То

треба што пре искористити, по-

готово што има најаве да ће

цена бакра расти. Прогнозе

Светске банке, Сити банке,

Стандард банке, Мецо мине-

ралса, Рио Тинта и других го-

воре да ће цена црвеног метала

до краја године отићи на седам

хиљада долара за тону да би

већ почетком следеће достигла

7.200 долара. Зато морамо што

пре расписати тендер - каже

Спасковски. - Очекујем позити-

ван исход након расписвања

тендера и отварања Церова. А

Церово ће нам донети нову ко-

личину концентрата и апсолутну

попуну капацитета у топионици

заједно са развојем Мајданпека,

јер ће и у Мајданпеку бити дуп-

лирана производња. Заједно са

стабилизацијом производње у

Кривељу и са оним што ће дати

Борска река ми ћемо за две до

две и по године  имати и вишак

концентрата. 

Менаџмент Басена, заје-

дно са металурзима, већ сада

сагледава могућности за по-

већање метал ршки  капаци-

тета за петнае так процената. 

- То е већ ада може по-

стићи повећањем квалитета им-

п та, а ка није повећањем

капацитета на шач , појача-

њем или изменом бренера и по-

већањем физички  количина

које ће ћи  пећ. Задатак нам је

да повећамо капацитет нове то-

пионице на 95.000 тона метала

или коро 500.000 тона концент-

рата бакра. Имамо обавез  да

радимо на повећањ  при ода

РТБ и повећањ  броја радни

ме та за младе љ де. Већим

при одом повећаћемо чешће

РТБ  БДП државе Србије јер

морамо земљи и Влади вратити

за ве оно што  помогле. ер,

Влада и премијер Алек андар

В чић, кад нам је било најтеже,

донели   одл к  да нам обез-

беде кредит, а не б џет ка ред-

ства, за завршетак топионице.

Без ти  триде ет милиона евра

ми не би мо завршили топио-

ниц  иг рно за још годин -две. 

О врћ ћи е на ве оно

што је рађено од октобра 2008.

(када је дошао на чело Ба ена)

до завршетка изградње нове то-

пионице и фабрике мпорне

ки елине, Благоје Спа ков ки

по ебно и тиче да је обећао да

неће бити отп штања радника,

али ни оп штања, и да ће РТБ

о тати државно пред зеће:

- Дана  имамо нов  то-

пиониц , нов  фабрик  м-

порне ки елине, Церово које

ради и које ће за две године

бити четири п та веће.

Имаћемо Кривељ а 10,6 ми-

лиона тона р де за прерад  (већ

ада је до тигао 10,5 милиона).

Имаћемо Бор к  рек  која ће из-

влачити 1,4 милиона врло брзо,

па три-четири  милиона тона

р де за пет-ше т година. Има-

ћемо Мајданпек а д плом про-

изводњом и Чока Марин где

намеравамо да за ме ец дана

почнемо дои траживање, па

ћемо имати већ  количин

бакра. Тиме ћемо имати веће

чешће  БДП, што нам је циљ

и обавеза да вратимо Влади и

држави. Када ам дошао на

чело РТБ, г битак је био 48 ми-

лиона долара да би полако нето

добит ра ла на 32, па на 42, 46

и 56 милиона долара. Прошле

године имали мо амо 3,5 ми-

лиона долара позитиве, јер је

мање произведено 4.400 тона

бакра због енормни  падавина,

нарочито на мајданпечком и

кривељ ком коп  и прекида

тр је 5. децембра, па мо тек

пре де ет дана  Мајданпек

вратили производњ  на пре-

т одни ниво. То није амо моја

за л га, него је рез лтат ви

радни  љ ди и Владе Србије. 

Јединствено предузеће

РТБ Бор пред тоји изла-

зак из ре тр кт рирања када ће

по тати једин твено пред зеће.

Нова компанија ће имати један

жиро-рач н, један Надзорни

орган, једно р ковод тво... 

- Као једин твена компа-

нија бићемо кредибилни, мо-

жемо да е појавимо на вет кој

берзи и вредно т нам може

ра ти. Много тр ко мо по-

већали вредно т РТБ  одно

на дан када ам дошао – 27. ок-

тобра 2008. године - каже Спа -

ков ки. - По ебно че титам еко-

номи тима и правницима РТБ, и

за ваљ јем е БДО из Београда

што  квалитетно радили

УППР и, по ебно, Влади која је

брзо донела закљ чак да е

мањи д г. То је план који даје

над  и отвара врата грађанима

Бора, радницима Ба ена  Бор

и Мајданпек  да РТБ о таје

државна фирма. Убеђен ам да

ће УППР бити војен, јер је

Влада заинтере ована да РТБ

о тане  топо тотном држав-

ном вла ништв . Д г према

државним повериоцима биће

конвертован  капитал, а д г

према комерцијалним поверио-

цима биће ди контован. Када е

тај д г воји и веде  УППР,

онда ће ви они добити гаран-

циј  да ће  им е, након греј -пе-

риода од годин  дана, платити

д г  едам годишњи  или 14

пол годишњи  рата. РТБ мора

да плати, али РТБ по таје кре-

дитно по обан, може да в че

кредите, наравно, амо за о -

новна ред тва, а никако и ни-

када више за плате. Од 2000. до

2008. године 64 милиона евра

пов чено је за плате. Морамо из

овога изв ћи по к  – не мемо

зад живати фирм , а и плаћи-

вати плате. Морамо о тварити

профит, и плаћивати плате из

зарађени  пара. До та мо 

овој држави делили незарађене

плате. Ми ни мо неодговорни. 

У прелазном период  (од

изла ка из ре тр кт рирања до

формирања једин твеног пред-

зећа) радници Ба ена потп но

 заштићени и немај  разлога

за бриг  јер  потпи али говор

о рад  који почива на колектив-

ном говор  који је при ватило

више од 90 од то чланова ин-

диката.

- Када потпи ивање ко-

лективног говора б де за-

вршено, радници ће бити 

здравом одно  и немај  раз-

лога да е ичега плаше, о им

једне твари: ако е не ради,

неће бити пара за плате. Ни да-

нашњи про ек плата није дово-

љан, мада је из зетан  одно

на др ге  Србији - закљ ч је

Спа ков ки.  М.М.

НОВА ФЛЕШ-СМЕЛТИНГ ТЕХНОЛОГИЈА И ЈЕДИНСТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Благоје Спасковски: Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена

Благоје Спасковски

Нова топионица и фабрика сумпорне киселине највећи су економски и еколошки пројекат на Балкану.  - Кратак спој

у мокром електрофилтеру одложио ливење прве аноде у новој топионици. - За сам почетак рада нове топионице РТБ

неће моћи да обезбеди свих 400 хиљада тона концентрата бакра из сопствених рудника, па је неопходан увоз. - Предстоји

излазак из реструктурирања када ће Басен постати јединствено предузеће које ће имати један жиро-рачун, један Над-

зорни орган, једно руководство...
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БОР - Изградњом нове

топионице и фабрике мпорне

ки елине и практично је почела

б д ћно т Р дар ко-топиони-

чар ког ба ена Бор. Када

коро б де изливена и прва

анода по новој флеш- мелтинг

те нологији и када изла ком из

ре тр кт рирања (до краја ј на)

Ба ен по тане једин твено

пред зеће - по ле 112 година од

почетка рада почеће нова ера 

и торији Бора и РТБ. Припреме

и за једно и за др го   за-

вршној фази.

По ле завршени  при-

према неочекивано е де ила

аварија која је за неко време

одложила ливење прве аноде 

новој топионици. 

- Дошло је до кратког

поја  мокром електрофилтер ,

па је изгорела пла тична цев

која е, иначе, ради код на . То

ће брзо бити анирано. Св да 

вет  одавање овако компли-

кованог објекта (и  грађевин-

ком, и  машин ком, и 

електро, а по ебно  те нолош-

ком ми л ) траје ше т до девет

ме еци. Најважније је да нико

није повређен и да ви желе да

прва анода  новој топионици

б де што пре изливена - каже

Благоје Спа ков ки, генерални

директор РТБ.

За ам почетак рада

нове топионице РТБ неће моћи

да обезбеди ви  400 иљада

тона концентрата из оп твени

р дника, па је неоп одан воз.

- РТБ може дати око

250.000 тона концентрата бакра

(око 47.000 тона метала), а

о татак од 150.000 тона ће бити

из воза. Тешко је произве ти

толико концентрата из наши

р дника, али још је теже обезбе-

дити га и дове ти а Атлан ког

океана, из Каза тана, Р м није,

Швајцар ке или из Б гар ке.

Ипак, биће довољно концент-

рата бакра за рад нове топио-

нице.

Нова топионица и фаб-

рика мпорне ки елине највећи

 економ ки и еколошки пр-

ојекат на Балкан .  Те нологија

је таква да је и тем потп но за-

творен и да ће небо над Бором

и околином бити чи то као и пре

отварања р дника 1903. године.

Неће бити ни загађења отпад-

ни  вода и земљишта.

- Соп твеним нагама

изградили мо и по тројење за

пречишћавање отпадни  вода.

Утрошили мо вега 1,4 ми-

лиона евра, а предрач н ка вр-

едно т новог по тројења била је

45 милиона. Нико није веровао

да ћемо га завршити за тако

мале паре. За ваљ ј ћи њем ,

отровни метали биће лагеро-

вани  затвореном и тем ,

о таће  м љ , па прљава вода

више неће одлазити  Бор к

рек  - напомиње генерални ди-

ректор РТБ. - Чим е нова то-

пионица и фабрика мпорне

ки елине одај , ваке боте

отворићемо капиј  да наши гра-

ђани виде како тешки метали

о тај  на дн  језерцета  по-

тројењ  за пречишћавање

вода и не одлазе  вазд .

Стратешко партнерство

Да би РТБ повећао про-

изводњ   војим р дницима,

неоп одно је тратешко парт-

нер тво за отварање Церова,

Чока Марина и Бор ке реке. У

ток  је припрема тендера и већ

е појављ ј  озбиљне вет ке

компаније које  заинтре ова-

ние за тратешко партнер тво. 

- Тендер ће бити тран -

парентан и имаће д г рок за

пријављивање, мада морамо да

имамо на м  да нам је што пре

потребан домаћи концентрат

зато што по ед јемо добро

р дно лежиште и зато што је

већа зарада из домаћег кон-

центрата него из возног. То

треба што пре и кори тити, по-

готово што има најаве да ће

цена бакра ра ти. Прогнозе

Свет ке банке, Сити банке,

Стандард банке, Мецо мине-

рал а, Рио Тинта и др ги  го-

воре да ће цена црвеног метала

до краја године отићи на едам

иљада долара за тон  да би

већ почетком ледеће до тигла

7.200 долара. Зато морамо што

пре ра пи ати тендер - каже

Спа ков ки. - Очек јем позити-

ван и од након ра пи вања

тендера и отварања Церова. А

Церово ће нам донети нов  ко-

личин  концентрата и ап ол тн

поп н  капацитета  топионици

заједно а развојем Мајданпека,

јер ће и  Мајданпек  бити д п-

лирана производња. Заједно а

табилизацијом производње 

Кривељ  и а оним што ће дати

Бор ка река ми ћемо за две до

две и по године  имати и вишак

концентрата. 

Менаџмент Ба ена, заје-

дно а метал рзима, већ ада

агледава мог ћно ти за по-

већање металуршких капаци-

тета за петнаестак процената. 

- То се већ сада може по-

стићи повећањем квалитета им-

пута, а касније повећањем

капацитета на сушачу, појача-

њем или изменом бренера и по-

већањем физичких количина

које ће ући у пећ. Задатак нам је

да повећамо капацитет нове то-

пионице на 95.000 тона метала

или скоро 500.000 тона концент-

рата бакра. Имамо обавезу да

радимо на повећању прихода

РТБ и повећању броја радних

места за младе људе. Већим

приходом повећаћемо учешће

РТБ у БДП државе Србије јер

морамо земљи и Влади вратити

за све оно што су помогле. Јер,

Влада и премијер Александар

Вучић, кад нам је било најтеже,

донели су  одлуку да нам обез-

беде кредит, а не буџетска сред-

ства, за завршетак топионице.

Без тих тридесет милиона евра

ми не бисмо завршили топио-

ницу сигурно за још годину-две. 

Осврћући се на све оно

што је урађено од октобра 2008.

(када је дошао на чело Басена)

до завршетка изградње нове то-

пионице и фабрике сумпорне

киселине, Благоје Спасковски

посебно истиче да је обећао да

неће бити отпуштања радника,

али ни опуштања, и да ће РТБ

остати државно предузеће:

- Данас имамо нову то-

пионицу, нову фабрику сум-

порне киселине, Церово које

ради и које ће за две године

бити четири пута веће.

Имаћемо Кривељ са 10,6 ми-

лиона тона руде за прераду (већ

сада је достигао 10,5 милиона).

Имаћемо Борску реку која ће из-

влачити 1,4 милиона врло брзо,

па три-четири  милиона тона

руде за пет-шест година. Има-

ћемо Мајданпек са дуплом про-

изводњом и Чока Марин где

намеравамо да за месец дана

почнемо доистраживање, па

ћемо имати већу количину

бакра. Тиме ћемо имати веће

учешће у БДП, што нам је циљ

и обавеза да вратимо Влади и

држави. Када сам дошао на

чело РТБ, губитак је био 48 ми-

лиона долара да би полако нето

добит расла на 32, па на 42, 46

и 56 милиона долара. Прошле

године имали смо само 3,5 ми-

лиона долара позитиве, јер је

мање произведено 4.400 тона

бакра због енормних падавина,

нарочито на мајданпечком и

кривељском копу и прекида

струје 5. децембра, па смо тек

пре десет дана у Мајданпеку

вратили производњу на пре-

тходни ниво. То није само моја

заслуга, него је резултат свих

радних људи и Владе Србије. 

Јединствено предузеће

РТБ Бор предстоји изла-

зак из реструктурирања када ће

постати јединствено предузеће.

Нова компанија ће имати један

жиро-рачун, један Надзорни

орган, једно руководство... 

- Као јединствена компа-

нија бићемо кредибилни, мо-

жемо да се појавимо на светској

берзи и вредност нам може

расти. Многоструко смо по-

већали вредност РТБ у односу

на дан када сам дошао – 27. ок-

тобра 2008. године - каже Спас-

ковски. - Посебно честитам еко-

номистима и правницима РТБ, и

захваљујем се БДО из Београда

што су квалитетно урадили

УППР и, посебно, Влади која је

брзо донела закључак да се

умањи дуг. То је план који даје

наду и отвара врата грађанима

Бора, радницима Басена у Бору

и Мајданпеку да РТБ остаје

државна фирма. Убеђен сам да

ће УППР бити усвојен, јер је

Влада заинтересована да РТБ

остане у стопостотном држав-

ном власништву. Дуг према

државним повериоцима биће

конвертован у капитал, а дуг

према комерцијалним поверио-

цима биће дисконтован. Када се

тај дуг усвоји и уведе у УППР,

онда ће сви они добити гаран-

цију да ће  им се, након грејс-пе-

риода од годину дана, платити

дуг у седам годишњих или 14

полугодишњих рата. РТБ мора

да плати, али РТБ постаје кре-

дитно способан, може да вуче

кредите, наравно, само за ос-

новна средства, а никако и ни-

када више за плате. Од 2000. до

2008. године 64 милиона евра

повучено је за плате. Морамо из

овога извући поуку – не смемо

задуживати фирму, а исплаћи-

вати плате. Морамо остварити

профит, исплаћивати плате из

зарађених пара. Доста смо у

овој држави делили незарађене

плате. Ми нисмо неодговорни. 

У прелазном периоду (од

изласка из реструктурирања до

формирања јединственог пред-

узећа) радници Басена потпуно

су заштићени и немају разлога

за бригу јер су потписали уговор

о раду који почива на колектив-

ном уговору који је прихватило

више од 90 одсто чланова син-

диката.

- Када потписивање ко-

лективног уговора буде за-

вршено, радници ће бити у

здравом односу и немају раз-

лога да се ичега плаше, осим

једне ствари: ако се не ради,

неће бити пара за плате. Ни да-

нашњи просек плата није дово-

љан, мада је изузетан у односу

на друге у Србији - закључује

Спасковски.  М.М.

НОВА ФЛЕШ-СМЕЛТИНГ ТЕХНОЛОГИЈА И ЈЕДИНСТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Благоје Спасковски: Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена

Нова топионица
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ЗАЈЕЧАР - Најста-

рији рок фестивал на свету,

зајечарска Гитаријада, по-

четком овог месеца кренула

јеса промоцијама широм ре-

гиона.  Прва станица Гита-

ријада промо тура 2015. био

је “Rock IT” Club у Софији.  У

присуству најзначајнијих им-

ена бугарског rock ’n’ roll-a,

медија и других посетилаца,

промовисан је Конкурс за

учешће на 49. Гитаријади и

богат програм овогодишње

манифестације. Присутни-

ма су се обратили директор

Установе Гитаријада Заје-

чар Перислав Дуцић и

Васко Громоков новинар и

представник фестивала Si-

lata na rok, иначе члан Стр-

учног жирија овогодишње

Гитаријаде.

Промоција Гитарија-

де настављена је у Бео-

граду. Установа Гитаријада

је, заједно са осталим

зајечарским Установама ку-

лтуре, приредила зајед-

ничку презентацију, у оквиру

“Дана Тимочана и Краји-

наца”, који се од 31. марта

до 8. априла одржавају у

Београду.

Место дешавања би-

ла је кућа Ђуре Јакшића у

познатој Скадарској улици.

Домаћин је било Удружењу

Тимочана и Крајинаца из

Београда, које ове године

слави свој деведесети ро-

ђендан.

Установе Гитаријада

представила је београдским

Тимочанима и Крајинцима

програм овогодишњег Фе-

стивала, као и богат пра-

тећи програм, а на крају је

приказан и промотивни фи-

лм о Гитаријади.

На штанду Гитарија-

де представљена је и енци-

клопедија, “Зајечарска Ра-

псодија”, аутора Зорана Ал-

ексића .  Подсећања ради,

ово дело представља ур-

бану културу Зајечара од

1940. до 2010. године.

Програм су музиком

обојили музичари из

Зајечара и Мајданпека, трио

Зајечарски БЕАТ. Дан ра-

није, Установа Гитаријада

имала је успешну промоцију

и на манифестацији “Jamie

Gastro Day”, која је одржана

у зајечарском Еуроклубу, на

Краљевици.

Током целог дана,

осим занимљивих панел

дискусија из домена кули-

нарства,  бројним новинар-

ским екипама и посетио-

цима, представљени су и

туристички потенцијали Гр-

ада Зајечара, а фестивал

Гитаријада, свакако је у са-

мом врху онога што Зајечар

може да понуди.

Програм овогодишње

Гитаријаде биће представ-

љен и на 16. Међународном

сајму туризма и активног од-

мора, који се од 2. до 4.

априла одржава у Нишу.

Промоција се наста-

вила у Скопљу где је орга-

низована још једна успешна

промоција Конкурса за уче-

шће на најдуговечнијем фе-

стивалу неафирмисаних де-

мо бендова. Младински кул-

турни центар био је испу-

њен фановима бендова

"The Government" из Би-

тоља, "Скyрисе" из Тетова и

кантауторке "Yane Naraya-

ne" из Скопља. Овом прили-

ком, чланови бенда "Sky-

rise", промовисали су свој

први албум под називом “To

Unknown”, а нишки бенд

"DOK 7", један од победника

46. Гитаријаде и овога пута

је имао сјајан наступ пред

скопском публиком.

Већи број присутних

македонских музичара, ор-

ганизатора фестивала, но-

винара и публициста изра-

зили су дубоко поштовање у

односу на јединствену ви-

шедеценијску традицију и

подршку позиционирању

ГИТАРИЈАДЕ као највећег

догађаја ове врсте у ре-

гиону.

С. Б.

У ЧАСТ РОКА
Кренуо ‘’Гитаријада промо тур 2015’’

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ 

У Установи Гитаријада Зајечар, 4. априла су прикуп-

љене 24 јединице крви.

- Захваљујући данашњој акцији, можемо рећи да

нема дефицитарних крвних група - рекла је након акције

др Драгана Ћирић, трансфузиолог. Хуманитарну акцију ор-

ганизовала је Установа Гитаријада, у сарадњи са Црвеним

крстом, Службом за трансфузију крви Здравственог

центра Зајечар, Синдикатом Српске полиције и Одредом

извиђача “Ђорђе Симеоновић” из Зајечара.
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НЕГОТИН – Деца из

дијаспоре и завичаја, њих 20,

са успехом су савладали про-

грам пројекта “Архетип” које не-

готинско Креативно удружење

"НЕГО" реализује у сарадњи са

Управом за сарадњу са дијас-

пором и Србима у региону Ми-

нистарства спољних послова

Републике Србије и уз подршку

општине Неготин. Циљ овог

пројекта, превасходно наме-

њен младима из дијаспоре, је

учење и неговање ћириличног

писма, српског језика, чување

етничког и верског идентитета

и љубави према свом културно-

историјском и традиционалном

наслеђу. 

Пролећни део пројекта

је већ реализован, а летњи се

очекује у периоду од 14.до

18.јула. У раду пролећњих ра-

дионица учествовало је 12

деце која живе у Аустрији и Не-

мачкој и осморо младих Него-

тинаца. 

По речима Душанке Бо-

туњац, Весне Станковић, Дра-

гане Јаћимовић и Данијеле

Марковић, идејних твораца

“Архетипа” и оснивача Креатив-

ног удружења "НЕГО" сви учес-

ници су упознали култур-

но-историјски и верски архетип

свога краја кроз обиласке Му-

зеја Крајине, Мокрањчеве куће

и Цркве Св. Тројице у Неготину.

- Упознавали су исто-

рију ћириличног писма, учили

су ћирилицу и исписивање свог

имена и презимена, као и

својих иницијала кроз лепо, ка-

лиграфско исписивање и из-

раду монограма кроз сликарску

технику или у везу. Учили су

текст и музику химне „Боже

правде“ као и песме из овог

краја. Гости су били и ученици

из Музичке школе „Стеван Мок-

рањац“ и из „Неготинске гимна-

зије“, а и сами учесници су

свирали и певали – истичу ор-

ганизатори радионица.

Кроз бројне садржаје

ових забавних, креативних и

пре свега бесплатних радио-

ница млади из дијаспоре и за-

вичаја су стварали и нова

пријатељства и понели са

собом и знања о својим коре-

нима. На крају пролећног дела

програма многи су о тим коре-

нима могли да сазнају и кроз

песму етно-група „Мариника“ и

„Ајдуци“ чији је руководилац

професор Данијела Марковић.

С.М.Ј.

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
У Неготину реализован пројекат “Архетип” за младе из дијаспоре

Учесници пројекта “Архетип”

КЊАЖЕВАЦ - У галерији

Завичајног музеја у Књажевцу

отворена је изложба слика Алек-

сандра и Ивана Блатника, оца и

сина, који се баве сликарством, ди-

зајном и карикатуром. 

На зидовима галерије За-

вичајног музеја изложени су сасвим

посевни портрети познатих лично-

сти, насликане јарким бојама. Пи-

касо, Модиљани, Лотрек, Дали,

Јосип Броз, Тесла, Ђоковић, али и

легенде Тимочке крајине  Бора

Јаре и Зоран Радмиловић. Сви као

спремни да, директно са платна,

испричају неку своју, или нашу

заједничку причу, а настали поте-

зима двојице мајстора – оца и сина

Блатник. Изузетан смисао за хумор

и сатиру, који су га сврстали у ред

најпознатијих карикатуриста Срби-

је, Александар Блатник пренео је

на свог талентованог сина, па

данас пред публику на заједничи-

ким изложбама излазе платна која

посматраче не остављају равно-

душним. ''Жеља ми је била од ње-

гових првих корака, од малих ногу

да заједно излажемо. Послушао ме

је, редовно долази у атеље и ово

није наша прва заједничка из-

ложба,'' каже Александар Блатник.

Иван Блатник додаје да је од мале-

напоказивао интересовање за уме-

тност и никада није одустајао, без

обзира на стална разочарења у си-

стем и у државу и у просвету.

''Ово је једно неморално

време, које изазива бунт у онима

који нешто стварају. Ја у слика-

рству немам тај бунт, али имам у

карикатури, којом се врло профе-

сионално бавим, покушавајући да

нешто исправим. Карикатуристи су

најјефтинији саветници поли-

тичара. Ми не коштамо ништа –

једним цртежом без речи много ка-

жемо и када би они гледали те

цртеже, можда би нешто и на-

учили,'' примећује Александар

Блатник.

Поред сликарства, Алек-

сандар Блатник бави се и писањем.

За себе каже да је неко ко поку-

шава да људе, који су значили

нешто у грађанском животу

Зајечара и Књажевца, остави за-

памћене за генерације које долазе.

''Ја нисам писац, ја само препи-

сујем живот. На мојим сликама увек

ћете видети неке ликове из живота

који су чинили град. Стално се

прича како је урбанизам, како је ин-

фраструктура град. Није тачно.

Град су људи и ако нема правих

људи, нема ни града.''

Александар Блатник је ар-

хитекта, карикатуриста, сликар,

графичар, дизајнер и писац. Рођен

је у Зајечару, а живи у Нишу. Носи

звање истакнутог уметника и до-

битник је награде за животно дело.

Иван Блатник је један од најпер-

спективнијих младих уметника

Србије, а поред сликарства, попут

оца, бави се дизајном и карикату-

ром. 

Изложба ''Блатник и Блат-

ник'' биће у галерији Завичајног

музеја отворена до средине апр-

ила.

Љ.П.

БЛАТНИК И БЛАТНИК
У галерији књажевачког музеја

МАЈДАНПЕК -  Општина Мајданпек привела је крају реа-

лизацију пројекта климатизације Центра за посетиоце на Лепен-

ском виру. “Туризам ближи кориснику” је пројекат прекограничне

сарадње суфинансиран из средстава фондова Европске уније,

који се реализује у партнерству са општином Димово у суседној

Бугарској. Вредан је око 68 милиона динара, колико је општина

Мајданпек у последњих годину дана уложила у његову реализа-

цију, очекујући рефундирање доброг дела тих пара.

Кроз пројекат “Туризам ближи кориснику”урађена је клима-

тизација објекта у којем се налази локалитет, која није урађена у

време градње Центра за посетиоце Лепенски вир, а од значаја за

подизање квалитета понуде. Општина је у потпуности измирила

обавезе извођачу радова, предузећу “Алфако” Чачак, рекао нам

је Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек. 

Након извештавања надлежних о реализацији пројекта и

очекиване потврде и оцене да је пројекат у потпуности реализован

са постављеним стандардима очекује се повраћај 85 одсто уло-

жених средстава.                                                                         С. В.

‘’ТУРИЗАМ БЛИЖИ
КОРИСНИКУ’’

Музеј “Лепенски вир”

Пројекат климатизације Центра за посетиоце Лепенски вир
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НЕГОТИН – Шта је зајед-

ничко Горану Друлићу, Предрагу

Рајковићу и Анити Брандић?

Осим што су из Неготинске Краји-

не, сви су – фудбалски репрезен-

тативци. И сви су каријеру за-

почели у „Хајдук Вељку“. Најно-

вије овдашње фудбалско чудо

Анита Брандић (15), из Прахова,

код Неготина, осим што је прва

неготинска фудбалерка-репре-

зентативка у категорији до 16 го-

дина, играчица је најтрофејнијег

женског фудбалског клуба „Ма-

шинац“ из Ниша, који тренира Та-

мара Јовановић и ученица тамо-

шње гимназије „9. мај“, спортског

одељења. Наравно, и једина

фудбалерка у одељењу.

- Интересовање за фуд-

бал се код мене јавило прилично

рано, ту негде око пете године. У

почетку сам тренирала са братом

Стефаном, с обзиром да женски

фудбал у Неготину није развијен.

Срећом, мој наставник физичког

Јован Савић предложио ми је да

почнем да тренирам у ''Хајдук

Вељку'', јер је на школским турни-

рима приметио да имам талента

за фудбал и са 11 година је и зва-

нично почела моја фудбалска ка-

ријера под будним оком Милоша

Петковића – каже Анита.

Брат Стефан, доскора-

шњи фудбалер, али и отац Зор-

ан, који се фудбалом бавио пуних

15 година били су инспирација

Анити да уђе у свет овог, пре-

тежно, мушког посла и да шти-

клице и сукњице, замени дресом

и копачкама. Како у шали каже

пожелела је да игра боље од

брата и у томе и – успела.

- Наследила сам љубав

према фудбалу од оца и брата и

мислим да је то и пресудило. Због

фудбала сам отишла и у Ниш на

школовање и једина се у мом

спортском одељењу бавим фуд-

балом. Играм на позицији цент-

ралног нападача. Настојим се да

подједнако успешна будем и на

терену и у школи. На полуго-

дишту сам била врлодобра, али

се трудим да школску годину за-

вршим са одличним успехом –

каже ова девојчица која је не-

давно у Загребу бранила боје

наше земље на УЕФА развојном

турниру.

- Победиле смо БиХ, али

смо изгубиле од Хрватске и Сло-

веније. Жеља ми је да наставим

да играм за репрезентацију и да

представљам своју земљу – за-

кључује Анита коју у најважнијом

споредној ствари на свету красе

све особине правог голгетера,

брзина, шут и лакоћа којом по-

стиже голове.

С.М.Ј.

ШТИКЛЕ ЗАМЕНИЛА КОПАЧКАМА
Неготинка Анита Брандић, репрезентативка фудбалске селекције Србије

Репрезентација младих до 16 година
КЛАДОВО -  На првенству централне Србије у кик-боксу, у дисциплини

кик-лајт, учествовало је 100  такмичара из 15 клубова. Одржане су 43 борбе, а

сви мечеви остали су у сенци дуела сениора у коме је Кладовљанин Дарко Сте-

вановић (23) освојио сребрну медаљу у категорији до 74 килограма, јер је пре-

гласавањем судија поражен од Боранина Синише Владимировића.

Међутим, на опште одушевљење свих у дворани одлуку судијског жи-

рија преиничио је вишеструки шампион из града бакра, који је после прогла-

шења победника златно одличје дао Стевановићу.

- То је још једна потврда да је кик-бокс племенита вештина, чији циљ

није да се повреди и понизи супарник. Напротив, ван татамија сви смо добри

другари, а гест великог шампиона Синише Владимировића памтићу до краја

живота. После овог меча настојаћу да марљивим радом увећам колекцију од-

личја, збуњен сам - у даху је изговорио Стевановић.

Тридсетседмогодишњи Боранин освојио је прегршт одличја, али је на

заласку каријере испољио племенитост својствену великим шампионима.

- Борци у рингу тешко признају да су поражени. Међутим, у врхунском

мечу у коме су манифестоване све врлине кик-бокса одлука судија могла је

бити и другачија. Стевановић је изузетно перспективан борац и ја сам тим ге-

стом желео да укажем на тај моменат. Дуго сам у овом спорту и ове године за-

вршавам такмичарску каријеру. Зато сам подигао руку и дао златну медаљу

борцу који ће ме достојно наследити - казао је Владимировић.

На шампионату у дворани "Језеро" најуспешнији је био КБК "Ниш" са

седам златних и две сребрне медаље. Епитет најбољег такмичара у пионирској

конкуренцији понео је Лука Станисављевић (КБК " Кладово - Ђердап"), који је

у свом трећем званичном наступу  стигао да шампионске титуле.              М. Р.

ВЛАДИМИРОВИЋ УРУЧИО
ЗЛАТО СУПАРНИКУ

Првентсво централне Србије обележио гест борског кикбоксера

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац добила је сагласност Мини-

старства пољопривреде на програм подршке развоју пољопривреде у овој

години. Програм ће се, као и до сада, реализовати преко Фонда за развој

пољопривреде. У овој години значајна средства биће издвојена за подршку

развоју сточарства, каже председник Управног одбора Фонда Далибор Ста-

нојевић: 

- За подршку развоју млечног говедарства биће издвојено 4,5 ми-

лиона и 3,5 милиона динара за подршку развоју овчарства и и козарства -

каже Станојевић. - Идеја је да пружимо подршку пољопривредницима за

набавку приплодног подмлатка, с обзиром да је мали број ситне стоке ума-

тичен, па велики број пољоприврдника губи право на субвенције Мини-

старства пољопривреде, које износе седам хиљада динара по грлу.

Претходне године смо формирали репродуктивну фарму у овчарству, ове

године имаћемо резултате, јер ће та фарма вратити одређени број приплод-

ног подмлатка, који ћемо даље уступити на чување нашим пољопривред-

ницима. 

Фонд за развој пољопривреде помоћи ће пољопривредницима да

обнове механизацију, односно опрему за винарство, пчеларство и сто-

чарство. Они ће имати право на субвенције у износу од 50 одсто на сву

опрему коју купе у 2015. години, а максимум 50 хиљада динара, односно на

субвенционисање половине трошкова за набавку основне опреме у пољо-

привреди. Помоћ из Фонда за развој пољопривреде, каже Станојевић, могу

да очекују и пољопривредници, погођени леденим таласом.

- Пољопривредници из катастарских општина, које су претрпеле

штету од леденог таласа, имаће повољније услове, мање учешће при на-

бавци садног материјала, куповине опреме. Општина Књажевац формирала

је комисију која ће ускоро поднети извештај о штети. Упутиће се и захтев

Министарству пољопривреде за помоћ, како би се санирала штета настала

услед леденог таласа - наглашава Станојевић.

Почетком маја биће расписан конкурс за развој сточарства, у јуну

за инвестиције у пољопривреди, а на јесен за подршку развоју воћарства и

подизање вишегодишњих засада. Аграрни фонд у буџету општине има на

располагању 25 милиона динара. Од тога, 21.700.000 динара намењено је

субвенцијама, а остатак посети сајмовима, организацији предавања и еду-

кацији пољопривредника.                                                                         Љ. П. 

ПАЖЊА АГРАРУ

Владимировић одликује Стевановића

Општина Књажевац помаже пољопривредницима 

Анита Брандић
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