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Мултимодални саобра-

ћајни коридор ''Исток'' представља

темељ економског, социјалног и де-

мографског развоја и опоравка оп-

штина и градова Борског, Зајеча-

рског и Браничевског управног окр-

уга. На састанку, одржаном у оп-

штини Бор, презентовано је да је,

одлуком Владе Србије, овај проје-

кат ушао међу пет најзначајнијих

републичких коридора.

Поред челника локалних

самоуправа са територије Борског

округа састанку су присуствовали и

Драган Вранић, саветник председ-

ника Владе за регионални развој и

локалну самоуправу, као и Владан

Пауновић, начелник Зајечарског

управног округа.

- Циљ нам је да кроз једин-

ство локалног, окружног и централ-

ног нивоа власти упутимо јасан

закључак, а то је да локалне само-

управе са поменутих округа свим

својим расположивим капаците-

тима подржавају став државних ор-

гана да коридор ''Исток'' треба да

буде укључен у стратешки инфра-

структурни оквир Републике Србије

- рекао је Мирослав Кнежевић, на-

челник Борског округа.

Изградњом саобраћајне

инфраструктуре развијаће се тури-

зам као и целокупна привреда, која

би привукла стране инвестиције.

- Пројекат ће бити значајан

како за Браничевски округ, тако и за

целу земљу, јер поред ауто пута он

обухвата и железничку пругу и во-

дени пут, који ће нам бити најближа

веза са Бугарском, Румунијом и

Турском. Непроцењиво много би

добили, јер би се све привредне

гране развијале - казао је Алексан-

дар Ђокић, начелник Браничевског

округа.

Пројекат је као идејна сту-

дија настао још 2006. године и од

тада се непрестано ради на њего-

вој промоцији и геостратешком зна-

чају који има.

- Коридор ''Исток'' је најзна-

чајнији геостратешки коридор, јер је

мултимоделаран, што значи да по-

везује друмски, речни и водени са-

обраћај. Он враћа Србију на место

централне саобраћајнице на цита-

вом Балкану и југоисточној Европи,

због чега има и интерконтинен-

тални значај - нагласио је Ненад

Чоловић, аутор пројекта. - Без са-

обраћајних коридора економски

развој се није догодио нигде у

свету, па неће ни у источној Србији.

Траса ауто пута требало би

да прође у близини Кучева, Жагу-

бице, Мајданпека, Бора и Него-

тина, а поред ауто пута биће изгра-

ђена и железница, која је од инте-

реса за све локалне заједнице.

- Једини начин да задр-

жимо становништво на овим про-

сторима, је изградња коридора

''Исток'', јер Кладово и Неготин

имају више од 15.000 становника

који живе у иностранству. Наша

деца која су у Данској, Шведској и

Аустрији већ заборављају језик и

неће имати интереса ни да се

врате у земљу, јер су нам путеви у

јако лошем стању. Ђердапској ма-

гистрали прети опасност да се

сурва у Дунав, услед временских

неприлика које су се догодиле у

предходном периоду - сматра Ра-

дован Арежина, председник оп-

штине Кладово.

Пројектована дужина пута

је близу 138 километара и руковод-

ство општине Бор подржаће све

напоре да се на што бржи, еконо-

мичнији и на технолошки најсавре-

менији начин реализује пројекат са-

обраћајног коридора.

- Сви знамо који је значај

коридора ''Исток'' за цео наш ре-

гион, а поготово за Бор, као рудар-

ски центар, који је, једноставно,

суштински везан за добру комуни-

кацију -  истако је Живорад Петро-

вић, председник општине Бор.

Председник општине Него-

тин, Јован Миловановић сложио се

са присутнима о потребама и зна-

чају предузетих активности на из-

градњи саобрачајног коридора и

додао да би овим пројектом и лука

у Прахову, која ради са малим ка-

пацитетом добила на значају.

Очекује се да ће ускоро по-

чети и са израдом пројектне доку-

ментације, како би постојала

могућност да се за изградњу кори-

дора конкурише у фондовима Ев-

ропске уније.

М.М.

''ИСТОК'' ДИЖЕ ИСТОЧНУ СРБИЈУ
У Бору представљен један од најзначајнијих стратешких пројеката

ПОМОЋ ВРАЧАРА

- Пројекат је за нас у Мајданпеку од животног значаја и у шали

сам рекао колегама да ћу ангажовати мајданпечке врачаре да помогну

да се што пре крене са бржом реализацијом овог пројекта, и надам се

да неће проћи пуно времена до конкретног почетка. Изузетно ми је

драго и охрабрујуће да је потпредседница Владе и министарка грађе-

винарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић,

укључила саобраћајни коридор ''Исток'' у стратешки инфраструктурни

оквир Републике Србије и нову Стратегију за период 2015-2025. године

- каже Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек.

Живорад Петровић

Ненад Чоловић

Са скупа у Бору
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БОР - Одборници у Скуп-

штини општине (СО) Бор, на про-

шлонедељној седници именова-

ли су в.д. директора у три пред-

узећа. На чело ЈКП „Топлана“ по-

стављен је Дарко Милићевић,

дипломирани инжењер рудар-

ства, у  „Водоводу“  уместо Гора-

на Топаловића именован је Зоран

Марковић, дипломирани инже-

њер машинства, док је за в.д.ди-

ректора ЈП „Боговина“ поставље-

на Душица Јањић, дипломирани

инжењер металургије. За дирек-

тора Дома здравља, на период од

четири године,  именован је др

Мирослав Карабашевић који је до

сада обављао функцију в.д. ди-

ректора те медицинске установе.

Александар Орловић, дипломи-

рани инжењер саобраћаја, тајним

гласањем изабран је за члана

Општинског већа.

- Дарко Милићевић је

један од најбољих флотера у

РТБ. Тражили смо најбоље ре-

шење и за „Топлану“ и за „Водо-

вод“ и на директорима је да

консолидују рад ова два пред-

узећа. Циљ је да рачун за угаљ са

600 смањимо на 400 милиона ди-

нара. Са друге стране, у „Водо-

воду“ сваки месец настају губици

од 10 до 15 милиона динара и то

што пре треба решити – рекао је

Живорад Петровић, председник

општине Бор.

Одборник Предраг Бала-

шевић похвалио је постављење

в.д. директора у „Топлани“  јер је,

како каже, веома значајно да ово

предузеће добије руководиоца.

Он се у дискусији осврнуо и на

функцију директора у ЈП „Шта-

мпа, радио и филм“ (ШРИФ).

- Желим да питам за

функцију директора а није на

дневном реду већ дужи времен-

ски период. Већ годину и по дана

имамо особу која нелегално, у су-

протности са законом, обавља ту

функцију, потписује се као дирек-

тор а са друге стране наноси

штету том јавном предузећу које

се већим делом финансира из оп-

штинског буџета. Поставља се

питање зашто Нововић који је од-

борник, у моменту када му је при-

хваћен мандат одборника и даље

обавља функцију директора –

упитао је на седници Балашевић. 

– Испред себе имам доку-

мент из Општинског суда у Бору,

где се он потписао као директор

прошле године. Причам о томе

јер се води озбиљан спор у вези

отказа једне раднице тог пред-

узећа. Могу рећи да је покренут и

кривични поступак против њега,

јер та радница није враћена на

посао. Да ли неко у Општинској

управи реагује на штету која се

наноси том предузећу – рекао је

Балашевић.

С обзиром да је многе за-

нимао рад овог предузећа, Љу-

бинка Јелић, начелница Општин-

ске управе је одборнике обаве-

стила да се приватизација ШРИФ,

одвија у складу са законом.

- Још увек нисмо добили

одлуку о методу и моделу прива-

тизације од Агенције за привати-

зацију. Уколико до 30. јуна нико не

конкурише за продају ШРИФ, ак-

ције ће се поделити запосленима

– рекла је Јелићева. 

Д. С.

НОВИ В.Д. ДИРЕКТОРА У ТРИ ПРЕДУЗЕЋА
Одржана 11. седница Скупштине општине Бор

Седница СО Бор

На иницијатицу председника

СГ Зајечара

УЛИЦА
КОСТЕ
ЧАУША

КЛАДОВО - Грађевин-

ска оператива предузећа

"ИноБачка" из Новог Сада за-

почела је изградњу три типске

куће мештанима Текије који су

током прошлогодишњих сеп-

тембарских поплава остали

без крова над главом. На

месту некадашњег дома поро-

дице Текилеровић копају се

темељи за нови објекат по-

вршине 60 квадрата. Кућу

истих  димензија добиће и по-

родица Попоњаковић, док ће

се вишечлано домаћинство

Лападатовић сместити у дом

површине 80 метара квадрат-

них.

- Реч је кућама бетон-

ско-монтажног типа које

пројектује ''ИноБачка'', и које

одговарају прописаним стан-

дардима. Радове финансира

Влада Француске, односно

"Лафарж", а рок за завршетак

сва три објекта је 30 дана -

каже Гојко Жарковић, шеф

градилишта у том дунавском

насељу.

Изградњом кућа ближи

се крај принудног смештаја

седморо Текијанаца који се-

дам месеци живе у баракама

спортског кампа у Караташу.

- Држава, општина Кла-

дово, Канцеларија за обнову и

бројни донатори чине све да

се ублаже последице ката-

строфалних поплава које су

минулог септембра погодиле

наш крај. Ситуација на терену

побољшава из дана у дан,

иако нам остаје сређивање

Грабовице. Пакетом ЕУ сани-

раћемо штету делом у том на-

сељу и у Текији. Све су то

пројекти који захтевају про-

цедуру. Време пролази, али

морамо бити стрпљиви. Наш

циљ је да до краја лета за-

вршимо гро послова - нагла-

шава Радован Арежина, пре-

дседник општине Кладово.

Мир и тишину у Текији

ремети бука механизације и

гласови мајстора који раде на

иградњи и санацији оштеће-

них објеката. Све се чини да

се насељу смештеном на

обали Ђердапског језера по-

сле бујичних поплава врати

некадашњи сјај.                М. Р.

ДОМ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ

Арежина у Текији

Почела изградња типских кућа у Текији

ЗАЈЕЧАР - Председник

Скупштине града Зајечара Саша

Мирковић покренуо је иницијативу

да једна улица у Зајечару понесе

име Косте Чауша, чувеног проду-

цента и оснивача Гитаријаде која

ће 49. пут бити одржана од 29.

јула до 1. августа.

Мештани, рокери и за-

љубљеници у зајечарску Гита-

ријаду знају да је Коста Чауш

(1946-2006) најзаслужнији што та

рок манифестација постоји и што

је у његово време постала најзна-

чајнији музички догађај у Југосла-

вији и на Балкану.

Чауш је давне 1974. име-

нован за управника зајечарског

Дома омладине и од тада па до

1997. постаје лидер Гитаријаде.

Они који су га познавали кажу да

је посветио живот овој рок мани-

фестацији и улагао целог себе да

би она постал оно што јесте. 

- Чауш нас је задужио за-

лагањем и један је од најзаслуж-

нијих што се Гитаријада одржава.

Он с правом заслужује да једна од

зајечарских улица понесе његово

име. Уосталом, његово име од

прошле године већ носи мемо-

ријално признање које овај фести-

вал додељује - рекао је Саша Ми-

ровић.                                  С. Б.
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КЛАДОВО - У Палати

Србија, председник општине

Кладово Радован Арежина и

министар омладине и спорта

Вања Удовичић потписали су

уговор којим ће се са 250.000

динара финансирати пројекат

за реализацију програма омла-

динске политике на локалном

нивоу. На конкурсу  је подржан

пројект кладовске Канцеларије

за младе чија је намера по-

бољшање аспеката живота

младих у том граду, укључујући

квалитетно провођење слобод-

ног времена и упражњавање

здравог стила живота.

- Реч је о wireless конек-

ционом систему који ће рекреа-

тивцима у Градском парку

омогућити приступ бежичном

интернету. Тиме ће бити за-

окружена још једна од понуда

на простору површине око пет

хектара на коме наши сугра-

ђани, али и гости проводе све

више времена. Уговор се реа-

лизује уз подршку ресорног ми-

нистарства и Канцеларије за

младе у којој су препознали

значај пројекта - казао је Аре-

жина. 

Министарство омла-

дине и спорта осму годину за-

редом објављује конкурс за

подршку јединицама локалне

самоуправе. Од 125 активних

канцеларија за младе на кон-

курс је стигло 99 пријава, од

чега је комисија за стручни пре-

глед одоборила финансирање

укупно 35 пројеката.

- За реализацију тих

пројеката Министарство је из-

двојило више од 41 милион ди-

нара. Новац је намењен за

финансирање пројекта за веће

запошљавање младих и развој

омладинског предузетништва.

Сматрам да је велика ствар

што је 35 јединица локалних

самоуправа препознало значај

у спровођењу омладинске по-

литике на локалном нивоу -

рекао је Удовичић, и додао да

је Министарство је од осни-

вања до данас, на основу 12

конкурса намењених једини-

цама локалних самоуправа,

доделило више од 226 ми-

лиона динара за 424 омладин-

ска пројекта.                       М. Р.

БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ У ГРАДСКОМ ПАРКУ
Министарство омладине и спорта финансира пројекат у Кладову

Кладовски пројекат биће подржан са 250.000 динара

Завршена зимска сезона на Старој планини    

ПРОДАТО 
25.000 КАРАТА 

ЗАЈЕЧАР - У организацији Установе Гитаријада, у Зајечару је

промовисана књига Давида Вартабедијана "Илустровани рокенрол

водич". Реч је о илустрованој књизи, уз коју ће најмлађи имати прилику

да се упознају, а старији рокери да се подсете на блиставе каријере

највећих икона рок музике, кроз призму овог ликовног уметника и ро-

кенрол новинара.

Давид Вартабедијан је човек који воли и познаје рокенрол, а

своје интересовање за ову врсту музике описао је и у илистрованом

рок водичу, књизи у којој је на 102 стране и кроз 100 илустрација при-

казана његова визија  иностраног рокенрола. Није ни чудо што је

управо у Зајечару, граду Гитаријаде, промовисао свој књижевни прве-

нац.

Ватрабедијан је књигу посветио свом оцу, а осим кратких био-

графија бендова, дата је и по нека занимљивост о њима, уз ауторово

сећање на сваки преслушани албум.

Промовишући књигу, Вартабедијан је истакао да га за Зајечар

вежу лепе успомене, јер је на Гитаријаду долазио скоро сваке године,

а чак је два пута био и у жирију и додао да се нада да ће млади и кроз

Гитаријаду, али и кроз оно што он пише и црта, схватити које су праве

музичке вредности које треба неговати.                                          С. Б.

“ИЛУСТРОВАНИ 
РОКЕНРОЛ ВОДИЧ” 

Са презентације књиге

Промовисана књига Давида Вартабедијана у Зајечару

Скијашка сезона на Старој планини званично је за-

вршена 13. априла, а у Јавном предузећу Скијалишта

Србије задовољни су посећеношћу овог ски центра, у

коме је сезона трајала 107 дана.

Продато је 25.000 ски карата, забележено 510.000

вожњи на жичарама. Рекорд је забележен 15. фебруара,

када је на стазама било две хиљаде скијаша.Сви посе-

тиоци ски центра на Старој планини ове зиме имали су

изванредне услове за боравак на снегу, а у зимским спор-

товима могли су да уживају и ученици основних и сред-

њих школа из Књажевца. Захваљујући уговору који је

општина склопила са Јавним предузећем Скијалишта

Србије, деца су имала бесплатан ски пас сваког четвртка,

а Туристичка организације Књажевца обезбеђивала је

бесплатан превоз и ужину.                                          

Љ. П.

Стару планину “опседали” туристи
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БОР – Рударско-то-

пионичарски басен Бор на-

лази се у завршној фази

поступка реструктурирања,

процеса који је у борској

компанији трајао више од

десет година (од 2004.), а

уведен је као неминовност

због нагомиланих дуговања

компаније од 1960. до 2009.

године. У том периоду, како

је на конференцији за нови-

наре рекао генерални ди-

ректор РТБ Бор Благоје

Спасковски, „историјски дуг“

Басена достигао је цифру од

700 милиона евра, а реч је о

историјском наслеђу јер је у

тој цифри, између осталог,

садржана вредност старе

топионице у Бору, која ће

бити срушена ових дана. 

- У тих 700 милиона

евра дуга налази се и део

који је уграђен у Ђердап, у

пругу Бор-Мајданпек, у пут

Бор-Параћин, у станове у

којима Борани и Мајдан-

печани данас живе. Тај дуг,

иако је у тренутку настанка

сигурно имао своје оправ-

дање, био је очигледно пре-

велики баласт за произво-

дњу која је тада у комбинату

бакра остваривана. Процес

реструктурирања који је уве-

ден 2004. године омогућио

је РТБ заштиту од повери-

лаца и та дуговања су била

блокирана. С обзиром на то

да РТБ Бор последњих пет

година послује позитивно,

сматрали смо да је прави

тренутак да се коначно

реше све његове обавезе из

прошлости, а уједно да се

реши и правни статус компа-

није. РТБ Бор је, зато, по-

штујући одредбе Закона о

приватизацији, надлежним

органима у законском року

предао Унапред припрем-

љени план реорганизације

предузећа (УППР), документ

који, уколико буде усвојен,

РТБ Бор омогућава излазак

из реструктурирања. Јер,

УППР је не само прилика да

се намире повериоци и

реше вишедеценијски ду-

гови, већ и да РТБ Бор на-

стави да ради и да постане

једна од водећих компанија

у Србији – рекао је Благоје

Спасковски.

Поред поменутог по-

зитивног пословања које

РТБ Бор остварује у послед-

њих пет година, борска ком-

панија данас има редовну

производњу, тржиште, а са-

мим тим и извор финанси-

рања. Компанија је, како ка-

же њен први човек, спосо-

бна да затвори цео репро-

дукциони циклус јер јој уку-

пан приход у наредним годи-

нама, након што измири за-

раде запосленима, порезе,

доприносе, ренте, трошкове

репроматеријала, резервних

делова, енергената и остале

фиксне трошкове, обезбе-

ђује новостворену вредност

или добит из које ће се на-

миривати репрограмира-не

финансијске обавезе пре-

двиђене УППР, пре свега

обавезе према комерцијал-

ним повериоцима. 

- УППР је предвиђена

промена власништва над

РТБ Бор и конверзија дуга

према држави у капитал

државе. РТБ Бор ће постати

државно предузеће уз по-

тпуно оправдање јер му је

основна делатност експлоа-

тација минералног богат-

ства (руде бакра, злата и

сребра) – подвукао је Спас-

ковски.

Привредном суду у

Зајечару и двема државним

комисијама предата су 31.

марта четири УППР, за свако

предузеће у оквиру РТБ Бор

Групе посебно, додала је за-

меница генералног дирек-

тора РТБ за економска пи-

тања Мирјана Антић. – У ок-

виру Закона о стечају реор-

ганизација је посебна обла-

ст и по тим прописима су до-

кументи и рађени. У исто

време прати нас и Агенција

за приватизацију, њој су та-

кође достављена сва четири

УППР, са свим прилозима

који прате ове документе,

пошто и она треба да се

изјасни као надлежни орган

за предузећа у реструктури-

рању, односно за предузећа

која послују са претежно

друштвеним капиталом. Су-

штина је да овим докумен-

том треба да се уреде сви

историјски и текући односи

са повериоцима чија потра-

живања постоје у евиден-

цијама зависних предузећа

РТБ Бор на дан 31.12.2014.

и да све повериоце, са-

гласно законским пропи-

сима, према врсти обавезе и

другим критеријумима, раз-

врстамо у тзв. класе повери-

лаца. У том послу помагала

нам је консултантска кућа

БДО тако да ниједан пове-

рилац није заборављен, сви

су евидентирани. Највећи

повериоци су Агенција за

осигурање депозита, где се

налазе кредити Лондонског

и Париског клуба повери-

лаца, банке у стечају, Фонд

за развој и неколико комер-

цијалних поверилаца – на-

гласила је Антићева.

Пред РТБ Бор је сада

поступак који ће водити над-

лежни суд у Зајечару, а ком-

панија ће бити суочена са

две могућности: једна је сте-

чај и све што иде уз то (обу-

стављање производње, пр-

естанак рада нове топио-

нице, пет хиљада људи без

посла). Друга могућност је

да РТБ Бор настави да ради

и да повериоце намири на

начин који предвиђа управо

УППР. Од већине повери-

лаца добијена је необаве-

зујућа сагласност на пре-

дложени УППР и зато је он

крајем марта предат суду на

усвајање. 

- УППР, дакле, значи

да ће РТБ Бор наставити да

послује, сви његови по-

словни партнери и добав-

љачи биће испоштовани, а

из прихода које компанија

остварује намириваће се

стари повериоци и то на

начин који предвиђа овај до-

кумент, односно на начин

који су сами повериоци при-

хватили. Зато чврсто ве-

рујемо да ће УППР бити

усвојен и то због тога што

овај документ показује, и до-

казује, опстанак РТБ Бор на

тржишту, а и зато што стари

повериоци његовом реали-

зацијом могу да добију

много више но што би до-

били у случају банкрота ком-

паније – закључио је Спа-

сковски.

Г.Т.В. 

КОМБИНАТ БАКРА СПРЕМНО ЧЕКА
ИЗЛАЗАК ИЗ РЕСТРУКТУРИРАЊА

РТБ предао суду у Зајечару Унапред припремљени план реорганизације предузећа

Благоје Спасковски и Мирјана Антић

РТБ Бор надлежним органима у законском року предао Унапред припремљени план реорганизације предузећа

(УППР), документ који, уколико буде усвојен, овој компанији омогућава излазак из реструктурирања. 
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МАЈДАНПЕК - Низ пи-

тања око коришћења овогодиш-

њих буџетских средстава у обла-

сти пољопривреде, реализације

пројеката удружења грађана, ор-

ганизације првомајског уранка  и

образовање Комисије за прегова-

рање са представницима јавних

служби у поступку закључивања

колективних уговора, нашла су се

на дневном реду овонедељне се-

днице Општинског већа у Мајдан-

пеку.

Предлог Правилника о

подстицајима за подршку инве-

стицијама у примарну пољопри-

вредну производњу на територији

општине Мајданпек био је при-

лика да се дужна пажња поклони

и Програму мера подршке за

спровођење пољопривредне по-

литике и политике руралног раз-

воја општине у 2015.г. Тај доку-

мент ће бити упућен ресорном

министарству како би након њи-

хове сагласности могао да се

нађе на јавној расправи, а потом

и седницама Општинског већа и

СО. Из општинског буџета ће у

овој години за пољопривредну

бити издвојено 12 милиона ди-

нара не рачунајући још миллион

и по за ревитализацију пољских

путева, а што је износ који пред-

ставља само учешће општине у

послу за који би из републичких

извора требало обезбедити још

пет милиона како би се санирале

саобраћајнице које су највише

оштећене током прошлогодиш-

њих поплава. Поред тога, чуло се

да је у припреми пилот пројекат

са Швајцарском развојном аген-

цијом за стварање фонда за ду-

гогодишње кредитирање пољопр-

ивреде.

Истовремено, из Фонда-

ције за локални економски развој

општине Мајданпек обавештавају

заинтересована регистрована по-

љопривредна газдинства да је

Министарство пољопривреде и

заштите животне средине, Упр-

ава за пољопривредно земљи-

ште објавило Конкурс за доделу

средстава за набавку нове опре-

ме за наводњавање у 2015.го-

дини.  Повраћај средстава врши

се у висини учешћа до 50 одсто,

с тим да набављена вредност

опреме треба да буде  већа од 50

хиљада динара са урачунатим

ПДВ-ом. Прихватљива инвести-

циона улагања су набавка пумпе,

агрегата за пумпу, затим фертига-

тора, фертигационе пумпе, мано-

метра, филтера, онда – окитена и

распрскивача, тифона, тифона са

кишном рампом, кишне рампе,

кишног крила, воденог топа за на-

водњавање и центра пивота. 

Усвојен је и предлог од-

луке о објављивању јавног кон-

курса за доделу средстава из

буџета општине за реализацију

програма, пројеката организација

грађанског друштва и Решења о

именовању председника и чла-

нова Комисије за пријаву проје-

ката. Говорило се и о првома-

јском уранку у Мајданпеку, а орга-

низација поверена Центру за кул-

туру. Замишљено је да после

традиционалне рударске буди-

лице, на омиљеном излетишту

Мајданпечана, простору испред

Рајкове пећине који се увелико

чисти, уређује и пригодно опрема

вече буде резервисано за кон-

церт групе С.А.Р.С.коју су изаб-

рали сами грађани у анкети на

званичној ФБ страни општине .Не

одустаје се ни од “Јоргованфеста”

који ће у другом делу општине, на

планинској лепотици Мироч и у

истоименом селу бити организо-

ван и овог 1.маја. 

С.В.

ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Чланови мајданпечког ОВ донели одлуку

Мајданпечки већници усвојили неколико значајних одлука
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НЕГОТИН – Дамјан Пач-

еризовић, млади вокални солиста

из Халова код Зајечара и виртуоз

на фрули Марина Марић из Оса-

нице код Жагубице победници су

овогодишњег седмог по реду фе-

стивала влашке музике “Гергина

2015” у категоријама вокалних со-

листа и инструменталиста.

Специјално признање фе-

стивала, награда названа у спо-

мен на неготинског Паганинија,

врсног виолинисте Божидара

Јануцића припала је у конкурен-

цији од двадесетак такмичара из

бројних општина Неготинске и Ти-

мочке Крајине, од Кладова до Жа-

губице, који су се надметали

својом виртуозношћу, али и зна-

њем и талентом, на виолини,

фрули, хармоници и саксофону и

а припало је Николи Царановићу,

хармоникашу из Неготина, иначе

ученику овдашње Музичке школе

“Стеван Мокрањац”. 

Такмичаре је оцењивао

жири у саставу: Маја Стојановић,

професор клавира, Бојан Ђорђ-

евић, директор фестивала „Ринг

Ринг“ и етномузиколог Марија Ви-

тас са другог програма Радио Бео-

града. 

- Одушевило нас је велико

интересовање младих за учешће у

нашем такмичарском програму у

оквиру којег промовишемо управо

нараштаје за које рачунамо да ће

сачувати нашу културу, влашку

песму, музику и фолклор. Њихова

жеља и напори да се управо влаш-

ком културом идентификују, пре-

познају и делују јасно говори о

томе да је циљ Фестивала „Гер-

гина“ испуњен, да сачувамо од за-

борава оно што јесмо, нашу ба-

штину и наше наслеђе и све што

нас као Влахе карактерише и из-

дваја – каже прим. др Синиша Че-

лојевић, председник УО Удружења

“Гергина”, које је, уз покровитељ-

ство Министарства културе, Нацио-

налног савета Влаха (НСВ),

“Еликсир Прахово” и општина Не-

готин, организатор овог фестивала.

Организатори су се, во-

дећи се жељом да својој, сваке го-

дине све бројнијој публици,

прикажу фолклорне специфично-

сти и богатство народних ношњи

Влаха одлучили да прикажу игре

Влаха из Неготинске Крајине кроз

врсну интерпретацију најмлађих

из КУД „Флоричика“ из Јабуковца.

Од ове године су са јасним циљем

да одају признање свима који су

влашку музику успешно промови-

сали широм Србије и света и

Влахе тиме задужили, у оквиру

фестивала организовали и про-

грам „Не заборавимо“ посветивши

га највећем влашком инструмен-

талисти и композитору Слободану

Божиновићу.  Наступили су ње-

гови ученици, пријатељи и сарад-

ници, а међу њима и млади

Данијел Грекуловић из села Лука

који свира на маестровој хармо-

ници.

- Прошле године смо про-

мовисали књиге са избором од по

50 најзначајнијих песама, са пра-

тећим компакт диском, прослав-

љених интерпретатора влашке

музике Слободана Домаћиновића

и Станише Пауновића, а ове го-

дине ће Удружење „Гергина“ и

НСВ публиковати на влашком

језику и књигу посвећену нашем

виолисти Божидару Јануцићу–

каже др Челојевић.               С.М.Ј.

НЕГОВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
Одржан Седми фестивал влашке музике “Гергина 2014”

Дамјан Пачеризовић, најбољи вокални солиста

КЊАЖЕВАЦ - На Дечјем

одељењу Народне библиотеке

''Његош'' у Књажевцу завршене су

радионице едукативно-забавних

програма ''Све је култура'' и ''Ин-

тернетом до занимања'', наме-

њене деци и младима. 

Програм ''Све је култура“,

реализује  се од 2012. године, а

овогодишњој генерацији ученика

петог разреда књажевачких основ-

них школа представљено је четр-

наест великана чија су дела

саставни део локалне, нацио-

налне и светске културне баш-

тине. У игри откривања занимљи-

вости из живота великана уметно-

сти и културе, њиховом ствара-

лаштву, историјском периоду у

ком су живели и њиховим савре-

меницима, деца су обогатила и

проширила школско знање и

општу културу. У посебном делу

овог програма деца су обучена да

користе електронски каталог Биб-

лиотеке и самостално се сналазе

у библиотечком фонду. Своје зна-

ње одмах су практично приме-

нили претражујићи каталог у

потрази за грађом о Леонарду, Мо-

царту, Његошу, или књигама Џека

Лондона, Егзиперија, Бране Цвет-

ковића. Реализацијом програма

„Све је култура“ библиотекари на-

стоје да код деце развију свест о

богатству културне баштине и

месту библиотеке у процесу ин-

формисања и стицања знања. 

Информативни програм

"Интернетом до занимања", наме-

њен малим матурантима и посве-

ћен њиховој професионалној

оријентацији. Ученици осмог раз-

реда у прилици су да сазнају

нешто више о гимназијама, сред-

њим стручним школама и шко-

лама у којима се образују таленто-

вани ђаци. Кроз презентације, пр-

едстављена су им занимања из

осам професионалних области,

од карактеристика појединих за-

нимања, услова рада, особина и

способности личности које захте-

вају одређени послови, до проход-

ности за даље школовање и

вођења професионалне каријере.

Библиотекари су упутили будуће

средњошколце на изворе инфор-

мација које ће им помоћи да

лакше донесу једну од првих важ-

нијих одлука у животу и позвали

их да интернет и у библиотеци и

на сваком другом месту што више

користе у образовне и информа-

тивне сврхе.

Љ. П.

СВЕ ЈЕ КУЛТУРА
Едукативни програми књажевачке библиотеке  

ЗАЈЕЧАР - Легендарни Laibach нови је објављени headliner

49. Гитаријаде која се одржава од 29. јула до 1. августа у Зајечару!

Словеначки великани, који су имали директан утицај на сијасет

светских бендова, предстојећи викенд завршавају скоро једногодишњу

европску турнеју поводом албума “Spectre” (Mute Records, 2014). Већ

у мају Laibach крећу пут Америке, Канаде и Мексика где их очекује два-

десетак концерата, укључујући и наступ у легендарној дворани The Fill-

more у Сан Франциску.

По завршетку ванеропског концертног серијала, Laibach се

враћају на тло Старог континента, а по други пут на Зајечарској Гита-

ријади наступиће 31. јула 2015! Као и Therapy, и Laibach ће пред пуб-

ликом у Зајечару наступити са актуелним студијским издањем,

албумом “Спецтре” који је наишао на феноменалне критике у целом

свету.

Обзиром да су сви наступи овог бенда специфични аудио-ви-

зуелни перформанси нема сумње да публику 31. јула очекује спекта-

куларни концертни доживљај светког нивоа. Пре Laibacha наступе на

49. Гитаријади потврдили су Гибонни, Дубиоза колектив, Therapy, Га-

лија и Кербер.                                                                                        С.Б.

LAIBACH НА ГИТАРИЈАДИ

РЕВИЈАЛНО

На фестивалу су наступили вокални солисти Данијела Пражић,

Станиша Пауновић, Биљана Болдескић, Жика Цветковић, Живкица Ла-

заревић, али и трубач Далибор Лукић,  саксофониста Жива Динуловић,

виолинисткиња Виолета Мариновић, бројни истакнути свирачи и пе-

вачи, али и гости из Румуније певачица Родица Кирку и трубач Њелу

Мургиле.
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БОР – Последњих дана,

пажњу Борана привлачи, за овај

крај, необичан човек. Његово

име је Божидар Бољевић (42),

блуз музичар, који своје умеће

дели са пролазницима сви-

рајући усну хармонику у центру

града.

Испред Божидара је

мало појачало, на батерије.

Поред њега гомила усних хар-

моника. Свака је, вели, посебна

јер представља посебан тонали-

тет. Бољевић седи на једној

клупи и ''просипа'' тужну и сетну

мелодију, на коју ретко ко остаје

равнодушан.

- Па, шта да ти кажем

пријатељу – кроз осмех запо-

чиње Божидар своју причу. –

Пре пола године сам остао без

посла, јер плату у предузећу у

коме сам радио плату нисам

примио не памтим откад. Са су-

пругом Драганом, која је ин-

структор у једној теретани у

граду, живим приватно и често

се селимо. Био сам, малтене, у

безизлазној ситуацији.

Међутим, тада је на сце-

ну ступила Драгана. Предло-

жила је супругу да ради оно што

воли. Рекла му је: ''Побогу, Бо-

жидаре, па умеш да свираш

усну хармонику. Не мораш

ништа да зарадиш, али ради

оно у чему уживаш''.

- Послушао сам је, на-

равно – наставља Божидар. –

Седнем, тако, први пут и почнем

да свирам. Видим, људи лепо

реагују. Сада су ме већ сви при-

хватили. Долазе, слушају му-

зику, а понекад и наруче песму.

Најчешће траже да им свирам

нешто од Битлса.

Божидар је почео да

свира давне 1986. године, након

што је одгледао култни филм

''Раскршће'', у коме једну од

главних рола тумачи Стив Веј,

један од најбољих гитариста

икада. Каже, инсипирисао га је

дуел гитарама у том филму, који

је био ''зачињен'' пратњом на

усној хармоници.

- Данас људи живе

брзим животом и не обраћају

много пажње на музику – додаје

Божидар. – Али, видим да их

ова музика подсети на она срећ-

нија и безбрижнија времена.

Али, то није случај само са Бо-

ранима. Јер, свирам ја и у

Зајечару, Новом Саду, Сомбору,

Суботици, Београду... Видим да

се људима допада ова музика.

Бољевић каже да дне-

вно заради између 300 и 500 ди-

нара. Довољно, додаје, да се

преживи.

- Супруга плати храну, ја

стан – смеје се Божа. – Није

много, али нама више и не

треба. Битно је да радим оно

што волим. Знам да многи

мисле да сам чудак, али нема

везе. Само нека уживају у му-

зици.

Бољевић је остао да

свира у центру града. Из по-

јачала су ''излазили'' сетни звуци

Битлса и песме ''Love me do''.                                         

E. Т.

УСНОМ ХАРМОНИКОМ БУДИ УСПОМЕНЕ
Улични блуз музичар главна атракција у центру Бора

Божидар Бољевић

КЛАДОВО - Власник

Компаније "Текијанка" Живојин

Болботиновић добитник је пла-

кете и статуете "Капетан Миша

Анастасијевић" на републичком

нивоу за 2014. годину у катего-

рији "Најбољи породични биз-

нис Србије". Признање које

носи име најпознатијег српског

задужбинара, додељује се на-

јбољим ствараоцима у при-

вредном и друштвеном животу,

у оквиру пројекта  "Пут ка врху".

Међу лауреатима своје

место заузео је власник компа-

није из Кладова, која обележава

четврт века постојања. ''Те-

кијанка'' се нашла у друштву

одабраник који самопрегорним

радом трасирају пут до успеха.

Награда “Капетан Миша Ана-

стасијевић” додељује се од

2000. године ради афирмисања

привредног стваралаштва, пре-

дузетничке културе и друштве-

них вредности у нашој земљи, а

носиоци тог пројекта су ново-

садска Агенција “Медија ин-

вент” и Универзитет у Новом

Саду, уз подршку  Привредне

коморе Србије.

Међу овогодишњим лау-

реатима су новинарка Мира

Адања Полак, Кори Удовички,

министарка за државну управу

и локалну самоуправу, Благоје

Спасковски, генерални дирек-

тор РТБ Бор, Аеродром "Ни-

кола Тесла", амбасада Францу-

ске, Вања Удовичић, министар

омладине и спорта, проф. др

Зоран Перишић, градоначелник

Ниша, и други прегаоци у раз-

личитим областима.

- Поносан сам што се

Компанија "Текијанка" нашла у

друштву успешних који су за-

мајац развоја Србије. То је дра-

гоцено признање, али и велика

обавеза за мене, чланове моје

породице и запослене да на-

ставимо успешано пословање

компаније која на тржишту егзи-

стира 25 година - казао је Жи-

војин Болботиновић, који је

пословни пут ка врху зпочео у

малој продавници у Текији са

две раднице.

У свечаној сали Матице

Српске у Новом Саду подршку

Болоботиновићу дали су чла-

нови његове породице, чиме су

још једном потврдили где су

уткани темељи Компаније која у

три општине Борског округа

има 13 малопродајних објеката

са око 300 запослених.

- Овакво признање не

долази сваког дана нити на пре-

чац. Иза нас је много мукотрп-

ног рада у условима нестаби-

лног тржишта, али смо све пре-

преке премостили  уз макси-

мално залагање. Наш циљ је

надоградња породичних вред-

ности свих који су укључени у

''Текијанкин'' ланац пословања.

За сада га испуњавамо и зато

сам јако поносан - нагласио је

Жељко Болботиновић, један од

Живојинових наследника који

наставља пословни пут свога

оца.

Статуету "Капетан Ми-

ша Анастасијевић" на пригодној

свечаности у згради Матице

Српске у Новом Саду  добило је

27 предузећа, институција и

појединца из свих крајева

Србије. Једно од најугледнијих

друштвених признања у Србији

додељује се сваке године на

празник Благовести, као за-

вршна манифестација пројекта

"Пут ка врху".

М. Р.

ЖИКИН ПУТ КА ВРХУ

Болботиновић прима награду

Власник ''Текијанке'' добитник престижне награде



БРОЈ 138 11ХРОНИКА

НЕГОТИН – Баке у Не-

готину су, по свему судећи, по-

стале опасне по силоватеље!

Јер, након старице од 82. го-

дине, која се од нападача од-

бранила тако што га је огр-

ебала по полном органу, и

жена од 84 године, из неготин-

ског села Мокрање, пребила

је нападача, који је покушао

да је обљуби.

Бака је, сазнајемо, спа-

вала сама у својој кућици у

Мокрању, када се, четири сата

иза поноћи, у њен дом ушу-

њао, за сада, непознати муш-

карац. Он је ушао у старичин

кревет и покушао да је

обљуби.

Старица се, међутим,

пробудила и почела да се

брани, али јој је нападач ста-

вио руку преко уста и покушао

да је силује. Међутим, бака га

је снажно ујела за руку, након

чега је нападач одскочио.

Жена је, потом, устала из кре-

вета, дохватила штап и напас-

ника неколико пута ударила у

главу, након чега је он, раз-

бијене тикве, побегао из њене

куће и полиција трага за њим.

Подсетимо, и бака, ста-

ра 82 године, успела је да се,

пре месец дана, одбрани од

С.Д. (38), из једног села у око-

лини Неготина, који је упао у

њен стан са намером да је

опљачка и обљуби, тако што

је нападача - огребала по пол-

ном органу! 

Напасник је на силу

упао у њен дом и, уз претње,

затражио да му да новац. У

противном, јој је запретио да

ће јој „пресудити“‘. Бака је,

како смо сазнали из истраге,

нападачу одговорила да има

нешто мало новца, који може

да му да. Али, овај јој је казао

„да лаже“ и насрнуо на њу.

- С.Д. је несрећну жену

оборио на под и ударио је не-

колико пута. После тога је

устао и скинуо панталоне, с

намером да је обљуби - на-

води наш саговорник близак

истрази. -  С.Д. је поново на-

срнуо на баку, која је била на

поду. Легао је преко ње, али га

је старица, најпре, огребала

по лицу, а потом и по - полном

органу. Напасник је крикнуо,

навукао панталоне и побегао

главом без обзира.

Старица је затим по-

звала зета, који је одмах оба-

вестио полицију о овом несва-

кидашњем догађају. Органи

реда су убрзо стигли на место

инцидента, а након краће по-

траге недалеко од бакиног

стана пронашли су и С.Д. који

се превијао од болова. Е. Т.

БАКА ПРЕБИЛА СИЛОВАТЕЉА
Старица се обрачунала са напасником

БОР - У саобраћајној не-

срећи која се у суботу око осам сати

догодила код жагубичког села Крепо-

љин, погинуо је Зоран Јепурановић

(59), из борског села Шарбановац.

Удес се догодио када је минибус бор-

ске фирме “Биг Дејан турс”, за чијим

је воланом био Јепурановић, слетео у

јарак. Већа трагедија избегнута је

пуком срећом, с обзиром на то да се у

тренутку несреће у возилу налазило

27 путника, од којих је 19 теже и лакше

повређено.

Према речима очевидаца,

аутобус је непосредно пре несреће

неконтролисано јурио низ литицу, да

би се затим буквално обрушило у

канал поред пута, јер возач није могао

да “смота” у кривини. Након тога за-

чули су се крици из смрсканог ауто-

буса. Неколико људи који су се зате-

кли у близини несреће угледали су

тада стравичан призор.

- Аутобус је био потпуно

смрскан. Возач је излетео кроз шо-

фершајбну и непомично лежао покрај

возила из кога су допирали крици и

јауци. Видели смо унезверене путнике

како покушавају кроз сломљена

стакла да изађу из аутобуса - каже

наш саговорник. - Ми смо сместа

ушли унутра и све путнике извели на-

поље. Међу њима је било и једно дете

које, срећом, није повређено.

У петровачку и борску бол-

ницу превезено је укупно 19 путника.

Према речима лекара, нико од њих

није животно угрожен. У аутобусу су

били пчелаи из Бора који су кренули

на Сајам меда у пожеревачко село Ка-

меново.

В. Н.

ПОГИНУО ВОЗАЧ
Тешка саобраћајна несрећа код Жагубице

Ауто слетео у амбис

ЧУДОМ ПРЕЖИВЕО УДЕС
БОР - Тодор Г. (24) из Бора чудесно је преживео слетање

његовог аутомобила у провалију дубоку око 50 метара.Он је

„фолксвагеном“ слетео низ литицу код Брестовачког моста, на

раскрсници ка Борском језеру. Само пуком срећом младић није

озбиљније повређен и успешно се опоравља на ортопедији

борске болнице.

- Аутомобил је одједном слетео, превртао се и ломио

гране и дрвеће, да би на крају на крову завршио у реци. На

место несреће убрзо су стигле ватрогасне екипе, којима је било

потребно око пола сата да извуку повређеног возача јер је

терен неприступачан. Осам спасилаца на носилима је изнело

младића, који се тресао од претрпљеног страха - каже извор

Курира из истраге.

Тодор Г. је колима Хитне помоћи превезен у болницу.

Очевици који су се окупили на месту несреће коментарисали

су да је чудо да је возач преживео страховито слетање у понор.

Е.К.

Слупан аутобус код Крепољина
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