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БОР - Небојша Стефа-

новић, министар унутрашњих

послова Србије, изјавио је про-

текле недеље у Бору да ће ове

године Скупштини Србије бити

предат нови Закон о полицији,

који ће омогућити боље распо-

ређивање полиције у поли-

цијским управама, каријерно

напредовање, бољу контролу

рада и све оно што ће допри-

нети ефикаснијем раду те слу-

жбе, како би била још ближа

народу.

Стефановић је, са сара-

дницима, поводом Међународ-

ног празника рада, у Бору при-

суствовао радном састанку с

представницима репрезентати-

вних полицијских синдиката и

начелницима полицијских упра-

ва у Расинском, Нишавском, Бр-

аничевском и Борском округу.

- У партнерском односу

са представницима Независног

и Полицијског синдиката Ср-

бије радимо на томе да побољ-

шамо права свих радника у

МУП и ове године након фи-

нансијске консолидације оче-

кујем да почнемо са повећа-

њем плата. Нама је важно да

заштитимо животе свих поли-

цијских службеника и дамо

подршку полицајцима који ча-

сно раде свој посао - рекао је

Стефановић.

Он је нагласио да сцене

у којима су полицајци били

мета и предмет иживљавања

разних људи од спортских ма-

нифестација до других оку-

пљања на улицама не смеју

више да буду слика Србије и

да ће полиција стати иза сваког

свог припадника. Стефановић

је додао и да очекује да поли-

ција, ускоро, после осам го-

дина добије нове униформе.

- Нећу бити министар

који седи у канцеларији. На-

стојаћу да сагледам на лицу

места све проблеме са којима

се сусрећу и ватрогасци и по-

лицајци како би побољшали

њихов положај – додао је Сте-

фановић.

Д.С.

НОВИ ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
Министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић у посети ПУ Бор

Стефановић у посети Бору

Још једно звучно име на Гитаријади

GUANO APES У
ЗАЈЕЧАРУ МАЈДАНПЕК - Покренута

иницијатива за враћање Основног

јавног тужилаштва у Мајданпеку,

Одлука о манифестацијама у 2015.

години и именовања в.д. дирек-

тора у Јавном предузећу за путеве

и грађевинско земљиште Мајдан-

пек и Јавно комуналном предузећу

Доњи Милановац, најважније су

одлуке са прошлонедељне сед-

нице општинског парламента у

Мајданпеку.

Шеста седница општин-

ског парламента у Мајданпеку по-

чела је одлуком о повлачењу са

дневног реда тачке о изменама и

допунама Одлуке о радном вре-

мену угоститељских, трговинских и

занатских радњи,на захтев предла-

гача,  али и прихватањем да се, на

предлог одборничке групе СНС у

дневни ред уврсти Покретање ини-

цијативе  за враћање ОЈТ Мајдан-

пеку које је у овој средини пре-

стало са радом при покушају ре-

форме правосуђа. 

Приликом утврђивања дн-

евног реда одборник Влашке стр-

анке Небојша Траиловић - Перица

је подсетио на обећање да ће се

пред одборницима наћи комплетна

информација о водоснабдевању

општине, као и мерама за реша-

вање проблема паса и мачака лу-

талица, а да она изостаје месе-

цима, након чега је уследио одго-

вор да ће то ускоро бити испуњено.

О предлогу одлуке о манифеста-

цијама полемисало се, јер су из ре-

дова опозиционе ДС стигле кри-

тике да је расподела морала да

уследи на основу резултата кон-

курса, а да су на том списку мора-

ле да се нађу још неке традицио-

налне манифестације. 

С.В.

ВРАЋАЊЕ ТУЖИЛАШТВА

Са седнице мајданпечког парламента

Седница СО Мајданпек

ЗАЈЕЧАР - Организатори овогодишње Гитаријаде раде пуном

паром и, судећи по њиховом досадашњем раду, овогодишња рок ма-

нифестација засениће све претходне, барем што се гостујућих бендова

тиче.

До сада најјачем програму који је Гитаријада икада припре-

мила за своје посетиоце придружен је још један бенд светског рено-

меа! Guano Apes стиже у Зајечар на 49. Гитаријаду у склопу турнеје за

актуелни албум „Offline“. На Rock stage-u наступиће 31. јула 2015. го-

дине. Подсећамо да ће се програм 49. Гитаријаде одвијати у оквиру

пет програмских целина са низом пропратних активности. Гибонни,

Кербер, Дубиоза Колектив, Галија, Laibach, сада и Guano Apes, као и

низ других имена која ће тек бити откривена више су него довољан

разлог да сви љубитељи рокенрол музике овог лета дођу у Зајечар од

29. јула до 1. августа.

Албум „Offline“, пети по реду студијски, објављен је у мају про-

шле године, а певачица Сандра Насић још раније је изјавила да најјачу

снагу албума представља чињеница да нису имали никога над главом

док су радили на њему, те да су као и на претходним издањима и овом

пришли отвореног ума. Десет нумера заузело је место на „Offline“-у, а

најавни сингл била је песма "Close to the sun". С. Б.

Guano Apes
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КЛАДОВО - Новцем

који је општини Кладово до-

нирало Удружење "Фонд Ди-

јаспора за матицу", асфалти-

ране су три улице у граду и у

насељима Грабовица и Брза

Паланка, укупне дужине око

1.300 метара. 

За ту намену, Удру-

жење је донирало 10 мили-

она динара. Захваљујући љу-

дима добре воље који живе и

раде расути свуда по свету,

житељи улице Пере Димит-

ријевића у насељу "Пемци"

уместо блата и прашине сада

газе асфалт. Локална само-

управа није заборавила ни

мештане насеља у којима су

бујичне поплаве однеле део

путева и улица. 

Сада је поново асфал-

тирано 350 метара приступ-

них путева који стару Брзу Па-

ланку спајају са магистралом

Кладово-Неготин. У месној

заједници Грабовица асфал-

тирано је 340 метара улице

Моша Пијаде, која центар на-

сеља повезује са делом села

у коме су за време септем-

барских поплава куће биле

под водом више од месец

дана. Радници предузећа за

путеве “Штрабаг” уградили су

270 тона асфалтне масе. 

- Завршетком радова

испоштовали смо одредбе

уговора о донацији, али смо и

мештанима донели много ра-

дости. То се посебно односи

на Грабовицу, у којој се спо-

рије него што се очекивало

санирају последице поплав-

ног таласа. Јасно је да то те-

шко иде јер су куће у најугр-

оженијем делу насеља биле

под водом више од месец

дана. Сада смо сведоци по-

следица и зато Грабовици мо-

рамо дати много више. Ме-

штани то заслужују и наш је

задатак да испоштујемо њи-

хово стрпљење и одговоримо

обавезама које они од нас

очекују - казао је Радован Ар-

ежина, председник општине

Кладово.                           М. Р.

ИНВЕСТИТОР ДИЈАСПОРА 
У Кладову асфалтирано 1.300 метара улица 

Арежина на терену

На изборима за чланове Савета МЗ у општини Неготин 

НАПРЕДЊАЦИ
УБЕДЉИВИ

ЗАЈЕЧАР - Холанд-

ски амбасадор у Србији Ло-

рен Стоквис и његова супр-

уга Одилија првомајске пр-

азнике искористили су да

дођу у Зајечар. Они су посе-

тили Народни музеј и Фе-

ликс Ромулијану.

- Капацитети Народ-

ног музеја у Зајечару и ње-

гова поставка представљају

веома значајно културно

благо и Зајечар као град

треба да настави још више

да води рачуна о свом исто-

ријском наслеђу - изјавио је

у Зајечару Лорен Стоквис,

холандски амбасадор у Ср-

бији. Он је истакао да је

одушвљен оним што је ви-

део и да је био импресиони-

ран мозаиком на Ромули-

јани.

Директор Народног

музеја Бора Димитријевић

оценио је да Зајечар треба

да промовише своје кул-

турне и историјске потен-

цијале. Димитријевић је по-

дсетио да ово није прва по-

сета холандског амбаса-

дора Зајечару и поручио да

су врата Народног музеја

увек отворена за међуна-

родне званичнике и госте из

целог света.                  С. Б.

ОДУШЕВЉЕН
РОМУЛИЈАНОМ

Стоквис, лево, у зајечарском музеју

Амбасадор Холандије у Зајечару

НЕГОТИН – На изборима за чланове Савета месних зајед-

ница, који су одржани у 34 од укупно 38 неготинских села, канди-

дати Српске напредне странке победили су у више од 90 одсто

бирачких места. Према првим прелиминарним резултатима, кан-

дидати СНС освојили су 193 од укупно 239 мандата, нешто више

од 80 одсто.

- Резултат који је остварен је изузетан. Наши кандидати су

бирани пажљиво, желели смо да то буду угледни домаћини и

вредни људи који могу да допринесу развоју села у којима живе.

Од њих очекујемо да оправдају повеређење грађана. Од њихове

иницијативе и енергије зависи какав ће напредак бити. Локална

самоуправа је ту да у финансијском и правном смислу помогне,

али људи из месних заједница најбоље познају проблеме и од њи-

ховог ангажовања зависи колики ће напредак оствари – каже пред-

седник општине Неготин, Јован Миловановић, повереник СНС.

Иначе, према првим прелиминарним резултатима у 34

месне заједнице од укупно уписаних 21.510 бирача, на изборе за

чланове Савета МЗ изашло је њих 27,6 одсто. Избори за савете

месних заједница одржани су у свим неготинским селима, сем у

Слатини, Поповици, Јасеници и Србову, с обзиром да су мештани

ових села своје представнике изабрали 2013. године.               С.М.Ј.

Избори за чланове Савета месних заједница
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НЕГОТИН - Много-

бројним програмима лока-

лна самоуправа ће од 9. до

18. маја прославити Дан оп-

штине, у спомен на 12. мај

1833. када је Неготин после

вишевековног ропства осло-

бођен од турског феудали-

зма и када је започета нова

етапа уздизања и развоја

града. 

Овогодишњим про-

грамом у коме учествују

установе културе, Туристи-

чка организација (ТООН) и

школе биће обележен и Дан

победе, 9. мај. Програм ће

бити настављен пешачком

туром „Стазама Рајачког ви-

ногрорја“, регионалном пла-

нинарском акцијом ПД „Дели

Јован“ и ТООН у недељу,

10.маја, док је понедељак,

11. мај резервисан за етно

програме кроз завршну смо-

тру 42. „Сусрета села“. 

На Дан општине, 12.

мај, почеће дводневни јуби-

ларни десети Међународни

сајам меда. Тог дана плани-

рана је и свечана седница

Скупштине општине на којој

ће бити уручена највиша оп-

штинска признања. Среда,

13. мај резервисана је за за-

вршницу 59. републичког та-

кмичења музичких и бале-

тских школа Србије, а чет-

вртак, 14. мај за промоцију

16. броја „Баштиника“, збор-

ника Историјског архива Не-

готина и предавање на тему

„Два века од Другог српског

устанка“. Неготински пес-

ници представиће се 15.

маја, док је субота, 16. мај

предвиђена за програме

„Ноћ музеја“ у оквиру којег

ће бити играна представа

„Црвенкапа“ зајечарског по-

зоришта „Зоран Радмило-

вић“, бити одржана модна

ревија креаторки Сузане и

Иване Мишић и отворена из-

ложба слика Душана Сте-

фановића. Весели спуст Ти-

моком планиран је 17. маја,

а традиционалан дечји кар-

невал и програм „Школе

свом граду“ за 18. мај. Истог

дана је планирана и из-

ложба слика неготинских

уметника.

С.М.Ј.

„МАЈСКЕ СВЕЧАНОСТИ“ 
Све је спремно за традиционалну манифестацију

Центар Неготина

На смотри рецитатора у Књажевцу

ЗАЈЕЧАРЦИ
ПРВИ

КЊАЖЕВАЦ - У Здравстве-

ном центру у Књажевцу судски из-

вршитељ, у присуству челних људи

ове установе,  пописао је једино са-

нитетско возило Болнице, које ће

бити продато на лицитацији, како би

се исплатила дуговања једном од ле-

кара.  Возило ће бити продато на јав-

ном надметању, које је заказано за

28. мај. Међутим, ту није крај приче о

одласку имовине Здравственог

центра на добош, каже управник Бол-

нице Мирослав Алексић. 

- Око 150 радника тренутно

чека наплату, односно извршење.

Утужења су углавном за неисплаћен

прековремени рад и за неисплаћене

трошкове превоза. Присуствовали

сте пописивању санитета, који ће у

року од месец дан бити продат на ли-

цитацији. Апелујемо да неко схвати

озбиљност ситуације и предузме

нешто да се овај проблем реши, јер

на овакав начин опада квалитет

здравствених услуга и животи људи

долазе у питање - апелује Алексић.

Рачун Здравственог центра у Кња-

жевцу у непрекидној је блокади од

2013. године.Тренутно Болница ду-

гује негде око 200 милиона динара.

Око 150 милиона су утужења која че-

кају на наплату, а још педесетак ми-

лиона су дуговања према добавља-

чима. Сва та дуговања су до 2013. го-

дине. 

Санитетско возило, како су

нам рекли у болници, пописао је др

Срђан Стефановић. Др Стефановић,

за прековремени рад и путне трош-

кове, по судској  пресуди, треба да

наплати 279 хиљада динара. 

Љ. П.

САНИТЕТ 
НА ДОБОШ

Санитет који ће бити продат на аукцији

Имовина Здравственог центра на мети поверилаца 

ЗАЈЕЧАР - На Окру-

жној смотри рецитатора

„Песниче народа мог“, у

Књажевцу, прво место у

свим категоријама припало

је Зајечарцима. У категорији

ученика од 1. до 4. разреда

основне школе прво место

припало је Александру Ра-

дуловићу, ученику 4. раз-

реда ОШ „Љуба Нешић“ у

Зајечару.

У категорији ученика

од 5. до 8. разреда, прво

место освојила је Зајечарка

Леа Витомировић, ученица

8. разреда ОШ „Десанка

Максимовић“, док је у кате-

горији ученика од 1. до 4.

разреда средње школе пр-

во место освојила Аријана

Хандан, ученица зајечарске

Гимназије. Сви награђени

Зајечарци су полазници др-

амске радионице зајечар-

ског Дечјег центра.        С. Б.

ПРЕКОГРАНИЧНА
САРАДЊА

МАЈДАНПЕК -  Општина Мајданпек је у последње две

године реализовала четири пројекта прекограничне сарадње.

Због тога постоји интерес да се у сарадњи са румунским и бу-

гарским партнерима сарадња настави и пројектно сарађује уз

подршку доступних фондова Европске уније, а потврђујући

такво опредељење челници општине Мајданпек су крајем про-

шле недеље боравили у румунском граду Турн Северин и о

тим могућностима разговарали са представницима више оп-

штина округа Мехединци. У оквиру прекограничне сарадње,

општине Мајданпек и поједине румунске општине, имају ве-

лике могућности пројектне сарадње која би могла да буде под-

ржана из доступних фондова ЕУ. О томе је разговарано на

овом трећем састанку са представницима округа Мехединци,

одређеног броја општина и њихових институција.                  С.В.
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НЕГОТИН – Ита-

лијанска компанија, „Rigoni

di Asiаgio“ , једна од највећих

у производњи органске хр-

ане, која у општини Неготин

већ закупљује 190 хектара

пољопривредног зем- љи-

шта у државној својини, на-

мерава да на овим про-

сторима закупи још 280 хек-

тара. Италијани би, речено

је на састанку председника

општине Јована Миловано-

вића са Андреом Ригонијем,

генералним директором ита-

лијанске компанија "Ригони

ди Асиагио" и његовим са-

радницима, додатне по-

вршине закупили у наре-

дном периоду, с тим што су

заинтересовани да органску

производњу у Неготинској

крајини заснују на 3.000 хек-

тара.

- Ми смо и ове године

озбиљно приступили изради

Програма закупа пољопри-

вредног земљишта, који је

послат на сагласност над-

лежном министарству и оно

што је погодно за нас јесте

да само 4,5 ха нису обу-

хваћена жељеним закупом

од стране италијанске ком-

паније – каже Миловановић.

Италијани намера-

вају да се у Неготинској

Крајини баве органском

производњом, најпре  леш-

ника, а касније и кајсијом,

вишњом и малином. Инси-

стирали су на земљишту

које није обрађивано 20 го-

дина, а имају, наводе, оз-

биљне и дугорочне планове

закупа великих површина у

општини Неготин, јер им од-

говара карактер земљишта

и клима.

- Након резултата

анализе закупљеног зем-

љишта који се очекују у мају

месецу, почеће и садња

лешника, засадом који се

припрема у Бугарској, где

компанија има своје погоне,

у које је у последњих десет

година уложила 25 милиона

евра – наводи Андреа Ри-

гони, генерални директор

компаније и додаје да се

унапред раде и истражи-

вања и анализа земљишта

на парцелама које намера-

вају да узму у закуп.

Компанија „Ригони ди

Асиагио“ намерава да на

закупљеној површини инве-

стира у заливне системе, а

са повећањем производње,

у зависности и од квалитета

рода, и прерађивачке капа-

цитете. 

- Када се буде про-

ширио закуп на довољној

површини земљишта они

имају у плану и изградњу

прерађивачких капацитета

што ће бити значајно за за-

пошљавање нашег станов-

ништва. Њихове намере су

и да преносе знање из про-

изводње лешника чиме ће и

наши пољопривредници

моћи да се, као кооперанти

укључе у производњи леш-

ника – истиче председник

општине Неготин.

С.М.Ј.

ЛЕШНИК ОД МАЈА
Италијани би да закупе још 280 хектара земљишта у општини Неготин

Ригони на састанку са Јованом Миловановићем

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -

“Утврђивање  приоритета за

стратегију локалног развоја и

заштиту животне средине на

територији Ђердапа” назив је

радионице која одржана у

Доњем Милановцу прошле

суботе у оквиру друге фазе

пројекта “Изградња одрживе

будућности за заштићена под-

ручја Србије” који Центар за

истраживања и студије ту-

ризма” спроводи са партне-

рима “Биос фонд-ом” и Це-

нтром за истраживачке и раз-

војне пројекте “Eco dev” који се

реализује и финансира у ок-

виру SENSE – Програма под-

ршке организацијама цивилног

друштва из области заштите

животне средине у Србији који

спроводи REC из Београда са

седиштем у Мађарској. Први

део пројекта био је усмерен на

анимацију релевантних фак-

тора са идејом пројекта и чиње-

ницом да је ово први пројекат

на тему стварања услова за

ЛАГове, локалне акционе групе

и успешног спровођења ЛЕА-

ДЕР приступа у спровођењу

локалних развојних стратегија

са ослонцем на средства до-

ступна кроз IPARD програм.

Учеснике ове радионице по-

здравио је Карл-Хајнц Фогел,

аташе за пољопривреду и ру-

рални развој при Делегацији

Европске уније у Републици

Србији.                                 С. В.

ЛАКШЕ ДО 

ФОНДОВА
КЛАДОВО - У априлу

је хидроелектрана “Ђердап”

ЕПС испоручила 630 ми-

лиона киловат-часова елек-

тричне енергије.Од почетка

године хидроцентрала код

Кладова произвела  је 2,34

милијарди киловат-сати стр-

ује или 43 одсто од плана на

годишњем нивоу. 

При тренутном дотоку

од 5.800  кубика воде у се-

кунди, хидроцентрала код

Кладовапроизводи дневно 17

милиона киловат–часова ел-

ектричне енергије. У првој

ђердапској хидроцентрали у

току су и припреме за наста-

вак ревитализације. Како се

планира, 1. јула уследиће за-

устављање хидроагрегата А-

1, који је у функцији више од

четири деценије.

Комплексни послови

поверени су српско-руском

тиму који чине запослени у

дунавској фабрици струје и

стручњаци компаније "Сило-

вије машини". Значајан до-

принос на тим пословима

дају и бројни подизвођачи ра-

дова. До сада су обновљене

три машине, чија је укупна

инсталисана снага повећана

за 45 мегавата, а радни век

продужен за наредне три де-

ценије.

М. Р.

ВИШЕ

СТРУЈЕ
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БОР - Ових дана сти-

гао нам је и-мејл од проф.

др Владимира Крстића,

нашег сручњака светског

гласа, са Queen’s универзи-

тета у Канади (Department of

Mechanical and Materials En-

gineering) у Кингстону (Онта-

рио) где већ дуже живи и

ради. Родом је из Рготине, а

по дипломирању на Техно-

лошко-металуршком факул-

тету у Београду (1969.)

радио је (до 1974.) у Инсти-

туту за нуклеране науке у

Винчи, да би 1979. доктори-

рао на McMaster Универзи-

тету у Канади – област

савремена керамика и не-

метали – вратио се у Бор где

је радио као истраживач у

Институту за бакар и хоно-

рарни професор на Технич-

ком факултету. Од 1985. је

поново у Канади, где пре-

даје Материјале на Queen’s

универзитету. Као „наше

горе лист“ прати догађаје у

завичају, искрено поздрав-

љајући сваки напредак у

комплексу бакра, какав је

увођење нове технологије

топљења, али – пошто је у

прилици да „с много вишег

брда“ гледа куда иде наука

и модеран свет – не може да

одоли потреби да, посред-

ством нашег листа, укаже и

на путеве којима би нам ва-

љало на време кренути.

Уосталом, проф. Крстићу не

пада тешко да готво сваке

године прелети океан ради

присуствовања Октобар-

ском саветовању рудара и

металурга.

Конференција о раз-

воју и примени материјала у

оптици одрзана у Сан Фран-

циску, Калифорнија, којој је

присуствовао пре месец

дана, била је непосредан

повод да нам се јави и укаже

на значај ретких метала и

неметала, њихову потражњу

и профитабилност у будућ-

ности. – То су, у овом слу-

чају, материјали који емитују

одређену врсту боје када се

на њих усмери извор веће

светлости укључујући и

ласер – пише проф. Крстић.

– Кључни елементи који

омогућавају добијање свет-

лости су ретки метали као

што су Ce (церијум), Y (ит-

ријум), Eu (Еуропијум) итд. С

обзиром на њихову улогу у

оптици имао сам прилику да

сазнам нешто више о зна-

чају ретких метала за будућ-

ност многих грана индустр-

ије. Општи закључак је да ће

потражња и примена ретких

метала да порасте, а тиме и

њихова цена. Сматра се да

без ових елемента неће

бити могућ развој електро-

нике, оптике и електромаг-

нетизма.

– Имајући ово у виду

– додаје Крстић – треба оче-

кивати да цена ових метала

настави да расте као што је

то било у блиској прошло-

сти. Кина контролише преко

90% светске производње

ретких метала и сасвим је

сигурно да ће они бити

веома профитабилан посао.

Ја не знам шта Бор има од

ретких метала, али у сваком

случају то треба испитати и

покушати да се пронађе

начин за њихову произво-

дњу, бар оних елемената

које борске руде/јаловина

садрже. У прилозима које

вам шаљем види се о којим

се елементима ради као и

то да је цена неких ретких

метала и до сто пута скупља

од бакра. Бор би могао да

формира научноистражи-

вачку јединицу која би ра-

дила на развоју производње

тих елемената.

Проф. Крстић сматра

да је јавности Србије, а на-

рочито оној у источној Ср-

бији, важно предочити да ће

бакар једног дана, без об-

зира колике су резерве, не-

стати, а да би се наставило

са стварањем дохотка мора

нешто ново да се уради,

знатно пре него сто до тога

дође.

– Будући да развој

електронике, магнетизма,

оптике и васионске инду-

стије није могућ без ретких

метала две најздравије оп-

ције су неметали и ретки

метали (наравно, и високо-

чисти метали) – истиче пр-

оф. Крстић. – Западне зе-

мље немају ретке метале и

мораће да их потраже ван

својих граница. Земља са

највећим резервама ретких

метала је Кина (преко 90%

светске производње). Пре

неколико година, Кина је

забранила њихов извоз,

што је довело до наглог по-

раста њихове цене. У јед-

ном периоду цена је

скочила чак за 40  пута.

Када се то упореди са це-

ном бакра онда се  види  да

доходак  од продаје ретких

метала може да превазиђе

доходак од продаје бакра.

На пример, ако би се оства-

рила производња од око

1.000 тона годишње, по

цени од само 100 долара

по килограму (цена бакра је

5-6 долара по килограму)

остварио би се доходак од

око 100 милиона долара,

исто  као од продаје 20.000

тона бакра. Ако би се про-

изведени  ре- тки метали

продавали у виду једи-

њења (соли), њихова цена

била би преко 1.000 до-

лара по килограму, што би

донело доходак од око ми-

лијарду долара годишње

(за 1000 т/годи-шње). Цене

неких ретких метала до-

стижу вредност и до

10.000-20.000 долара.                           

Љ. А.

БАКАР И РЕТКИ МЕТАЛИ
Др Владимир Крстић, предавач са Queen’s универзитета у Канади

ИНВЕСТИЦИЈЕ

– Стране инвестиције неће решити све наше еко-

номске проблеме, већ ми сами, својим снагама и сред-

ствима, треба нешто да урадимо – сматра проф. Крстић. –

РТБ Бор има своје стручњаке, ту су и Факултет, Институт,

које држава плаћа и који би се могли укључити у такве

програме. Ако држава већ обезбеђује доходак за такве

људе зашто да их не упослимо на програмима који могу

да имају велики економски потенцијал. Коме користи да

хиљаде способних људи ради на пројектима од којих

држава нема никакву корист? Другим речима, нису у пи-

тању само средства, већ и жеља да се организујемо и да

нешто корисно урадимо. Увек сам размишљао о томе како

да нешто корисно започнемо у нашем крају, али до сада

нисам успео да заинтересујем људе који одлучију. Србија

неће изаћи из кризе док се сами не организујемо. И запад

данас има своје проблеме који нису мали.



ОГЛАСИ8 БРОЈ 140



БРОЈ 140 КУЛТУРА 9

КЊАЖЕВАЦ - Месец

мај у Књажевцу сваке године

је у знаку бројних манифеста-

ција, којима се иде у сусрет 17.

мају, Дану општине. Уоби-

чајено је да носилац тих ак-

тивности буде Дом културе,

као место где се догађају по-

зоришне представе, концерти,

промоције. 

Након дечије пред-

ставе ''Лепе речи'', која је ра-

ђена по тексту Душка Радо-

вића, а за књажевачке мали-

шане извео је ансамбл Уста-

нове културе  ''Вук Караџић'' из

Београда и Позоришна на Те-

разијама које је у Књажевцу

наступило са комадом 'Чај од

јасмина'', у коме игра Бода

Нинковић, током целог месеца

имаћемо бројне програме за

све узрасте и све укусе, каже

за ''Тимочке'' директор Дома

културе Урош Станишић.

- За основце имамо

представу ''Љутити човек'', коју

је драмска секција из Љига

урадила у сарадњи са УНИ-

ЦЕФ, а бави се борбом против

насиља. Школа фолклора ''Ко-

ло'' одржаће концерт са го-

стима из Ирига. У сарадњи са

ЈАЗАС, организујемо трибину

о наркоманији, бесплатно те-

стирање на ХИВ и хит пред-

ставу ''Љубав у доба кокаина''

са Маријаном Мићић и Мар-

ком Марковићем у главним

улогама - истиче Станишић. 

Отварање изложе са

Девете ликовне колоније ''Под

кровом Србије'' је 14. маја, а

15. нас очекује концерт Хора

''Свети Стефан краљ дечан-

ски'' са гостима из Шведске.

Имамо пуно програма за децу

и младе о којима ће наши гра-

ђани моћи да се информишу

за неколико дана преко вели-

ких плаката, које ћемо дистри-

буирати по целом граду, или у

Дому културе. Већина прогр-

ама потпуно је бесплатна, на-

глашава Станишић.      

Љ. П.

МЕСЕЦ КУЛТУРЕ
Почеле мајске свечаности у Књажевцу

Дом културе у Књажевцу

Изложба “Жене сликари”

ЖЕНЕ ТО РАДЕ 
НА СВОЈ НАЧИН ЗАЈЕЧАР - Народни

музеј у Зајечару добио је

ове године за реализацију

пројекта од Министарства

културе и информисања

1.550.000 динара. То је зна-

тно мања сума од оне којих

је музеј добијао претходних

година.

Надлежни у музеју

планирају да се ове године

ураде копије мозаика: Дио-

нис и Лавиринт, затим кон-

зервацију млађег дела ју-

жног одбрамбеног бедема,

Антика фест, откуп музе-

јских предмета за архео-

лошку збирку и други део

едиције "Никола Пашић, за-

оставштина из Торонта". 

Опредељена сред-

ства неће бити ни изблиза

довољна за ове пројекте,

кажу у Народном музеју.

- Ми ћемо од ресор-

ног министарства, као и од

комисије, која је одлучи-

вала, тражити одговоре на

питања, због чега су сред-

ства до те мере скраћена и

по којим критеријумима с

обзиром на то да се ради о

локалитету који је на листи

Унеска - каже Бора Дим-

тријевић, директор Народ-

ног музеја у Зајечару.     С.Б.

МАЊЕ ПАРА
Зајечарски музеј добио 1.550.000 динара

МАЈДАНПЕК -  У Мајданпеку је отворена 13. Међународна

изложба “Жене сликари” у организацији Центра за културу и Удру-

жења за Мајданпек, на којој је у конкуренцији више од 50 уметница

из Србије и Словеније велику награду “Гранд приx” изложбе припала

Снежани Пешић Ранчић, дипломираној сликарки текстила из Бео-

града за рад “Изван оквира”. Овој уметници припала је част да

отвори изложбу коју ће Мајданпечани и њихови гости моћи да погле-

дају у наредних месец дана у Великој сали Дома омладине.

У Центру за културу Мајданпек размишљају о могућностима

да изложба “Жене сликари”, наредних година  буде и боља. Плани-

рају да обезбеде превоз за уметнице из правца Ниша и Новог Сада

како би присуствовале отварању, а учествују и у раду ликовне коло-

није која би у овом граду била организована првих мајских дана, о

чему је говорио Љубомир Брандушановић, в.д. директора Центра за

културу.

Велику награду изложбе -  гранд приx освојила је  Снежана

Пешић Ранчић, дипломирани сликар текстила из Београда, за рад

“Изван оквира”, која је овогодишњу изложбу отворила. Добитнице

првих награда по категоријама, су, за сликарство Љиљана Кнежевић,

из Новог Сада, Јована Митић, сликарка из Лесковца за цртеж, маги-

стар вајарства Славица Дундас Лазић, из Београда, за скулптуру,  и

мр графичког дизајна Естер Милентијевић, ванредни професор Фа-

култета уметности у Звечану за рад у категорији дигитал арт.     С.В.

Изложба у Мајданпеку

Народни музеј у Зајечару
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КЛАДОВО - Нову ра-

дост малобројним љубитељи-

ма спорта и забаве у 58. изда-

њу приредили су мршави и де-

бели, актери вечитог кладовс-

ког фудбалског дербија. У још

једном сусрету пуном пре-

окрета и резултатске неизвес-

ности, уз обиље атрактивних

потеза није било победника,

јер је меч окончан нерешено

3:3. Тим исходом задовољнији

су, стиче се утисак, дебели . 

- Играли смо добро,

али се мршави нису дали. Упр-

кос томе, ми смо задовољни

јер смо забавили публику која

нас је наградила аплаузима.

То потврђује оправданост ма-

нифестације јединствене у

Србији и традиција мора да се

очува - сматра Драган Димит-

ријевић Бандера, члан екипе

која је тежила више од тону и

по.

На другој страни мр-

шави су пропустили још једну

прилику да савладају "љутог"

ривала, а у томе им нису по-

могли ни  балони са  шприце-

ром на центру игралишта из

којих су се често освежавали.

Иако победа није приоритет, и

они живе за вечити дерби.

- Ово је моје 12. уче-

шће у традиционалном нади-

гравању које траје од 2. маја

1957. године. Као дете радо-

вао сам се свакој утакмици и

са истим ентузијазмом то до-

живљавам и данас као учес-

ник меча који у коме резултат

није важан. Оно што је најваж-

није, ми смо добри другари и

то је гаранција да ћемо сачу-

вати традицију која траје без-

мало шест деценија - обећава

Миле Станчић Станча, капи-

тен мршавих.

По неписаном правилу

у дербију, ипак је најнеизвес-

није треће полувреме. Уз бо-

гату трпезу и чашицу разгово-

ра препричавале су се дого-

довштине са тог и претходних

сусрета и ковали планови за

наредни 59. сусрет који је део

кладовске спортске тради-

ције. 

М. Р.

МИРОЉУБИВО У ДЕРБИЈУ 
У Кладову мршави и дебели поделили 58. мегдан

На терену све прштало

Бољевац из другог угла

ТУРИСТИЧКА 
ДЕСТИНАЦИЈА

КЊАЖЕВАЦ - Општина

Књажевац је једна од осам оп-

штина у Србији, одабраних за уче-

шће у програму ''Водоснабдевање

и одвођење отпадне воде у општи-

нама средње величине'', који ће

бити финансиран од стране Са-

везне Републике Немачке, Не-

мачке развојне банке KФВ у виду

субвенционисаног зајма, у коме 30

одсто чини донација, а 70 проце-

ната зајам. 

Циљ овог Програма је да

допринесе побољшању услова жи-

вота становништва,  тако што ће

се осигурати поуздано и хигијенски

исправно водоснабдевање, по це-

ни која покрива  трошкове и која је

социјално прихватљива. Такође,

циљ овог програма је и побољ-

шање економичности и управљач-

ких способности предузећа.

Према речима директора

ЈКП Стандард, Омила Ранђело-

вића, због недостатка новчаних

средстава, потребних за одржа-

вање система за водоснабдевање

у општинама средње величине, у

Србији су се у последњих 20 го-

дина појавили велики проблеми.

Губици воде, проузроковани вели-

ким расипањем код свих катего-

рија потрошача, крећу се између

30 и 50 одсто. Као последица врло

ниских цена пијаће воде и канали-

зације и врло ниске стопе наплате,

(само 50 до 80 одсто укупно фак-

турисане воде стварно се на-

плати), водоводи нису могли да

спроведу неопходна редовна одр-

жавања, као и мере за модерниза-

цију предузећа. Они су у великој

мери зависни од државних и оп-

штинских субвенција. 

У протеклом периоду цене

су повећане неколико пута, али и

даље не могу да покрију све трош-

кове. У скоро свим општинама от-

падне воде се одводе преко

канализације, али се после тога

без пречишћавања испуштају у

реке или канале.                     Љ. П.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА
Уз помоћ Немачке банке у Књажевцу

БОЉЕВАЦ - Иако не делује као туристичка дестинација, Бо-

љевац крије многа културна, историјска и вредна наслеђа. Рецимо,

има грађевина старих више од 200 година које су изузетно заним-

љиве за познаваоце старе архитектуре, али и за обичне туристе. Ту

су Стари камени споменик Васкрс Свете Тројице, у Сумраковцу, у

облику великог каменог крста, који је настао 1830. године и обеле-

жава велику епидемију куге која је погодила мештане овог села. Ту

су и Зграда Музеја "Тимочке буне", односно зграда некадашњег за-

твора, саграђена је 1861. године. Зграда је адаптирана 1980/81. го-

дине, али због подземних вода угрожени су и зграда и музејска

поставка.

Зграда старе општине у Кривом Виру, подигнута је око 1840.

године према пројекту Министарства грађевина и представља при-

земну зграду, грађену од ломљеног камена и облутака, покривену

ћерамидом. У овој згради су вршене припреме за Тимочку буну 1883.

Треба поменути и Османбегову или Хајдук-Вељкову чесму, у селу

Подгорац, која је подигнута крајем 18. века по пројектима турских

мајстора.                                                                                            С.Б.

Црква у Крепичевцу
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СОКОБАЊА - Дарко

Вукадиновић (33), из Кња-

жевца, удавио се у Бованском

језеру. Његово тело пронашао

је ронилачки тим Жандарме-

рије на дубини од три метра, у

непосредној близини места

где је последњи пут виђен.

Несрећни Дарко је на

Бованско језеро дошао у чет-

вртак са још петорицом дру-

гова, са којима трациоциона-

лно слави првомајске праз-

нике. Били су смештени у ви-

кендици једног од његових

пријатеља.

У петак по подне су од-

лучили да се купају, па је

Дарко са још двојицом прија-

теља ушао у воду. Према из-

ворима из истраге, Вукадино-

вић је почео да плива према

средини језера, док су његови

другови остали у води поред

обале.

Потом је Дарко заро-

нио и испливао. Нажалост,

није се појавио на површини

када је поново заронио. Ње-

гови другови тврде да нису

чули да је дозивао у помоћ.

- Дарко је био одличан

пливач, а предочили су нам

само да је потонуо па нам није

јасно шта се десило - истакла

је мајка Дарка Вукадиновића,

која је са другим сином и ћер-

ком чекала да преузме тело

страдалог. 

М. Р.

УДАВИО СЕ МЛАДИЋ
Трагедија на Бованском језеру

БОЉЕВАЦ - Припадници Министарства унутрашњих

послова у Бољевцу ухапсили су В. Ј. (37), из околине Смеде-

рева, због сумње да је извршио четири кривична дела тешка

крађа. Осумњичени се терети да је од почетка априла, лажно

се представљајући, тражио запослење на пољопривредним

имањима у општини Бољевац, што је користио да почини тешке

крађе у околним викендицама. Против В. Ј. је поднета кривична

пријава Основном јавном тужилаштву у Зајечару.                 С.Б.

КРАЂЕ

СОКОБАЊА - Припадници Министарства унутрашњих

послова у Сокобањи поднели су  кривичну пријаву против муш-

карца (39), из Сокобање, због сумње да је извршио кривично

дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет

опојних дрога. Приликом прегледа, код њега је пронађено три-

десет пакетића са садржајем биљне материје зелене боје, налик

на опојну дрогу марихуану, бруто масе око 35 грама. С.Б.

МАРИХУАНА

Жандармерија пронашла утопљеника

БОР - Припадници

Министарства унутрашњих

послова  у Бору су ухапсили

М.Т. (25) и С.Ћ. (25), обоји-

ца из Бора, због сумње да су

извршили кривично дело на-

силничко понашање у сти-

цају са кривичним делом сп-

речавање службеног лица у

вршењу службене радње.

Они се терете да су

на подручју Борског језера

напали тридесетрогодиш-

њег мушкарца који је управ-

љао путничким возилом.

Један од осумњичених ош-

тећеном је задао ударац за-

твореном шаком у пределу

лица, да би му потом обо-

јица ударцима рукама и но-

гама по возилу исто знатно

оштетили. Брзом интервен-

цијом полицијских службе-

ника осумњичени су спр-

ечени у даљем вршењу кри-

вичног дела. Приликом ин-

тервенције полицијских слу-

жбеника осумњичени су пр-

ужали активан отпор и поку-

шали су бекство. 

М.Т. и С.Ћ. су, уз кри-

вичну пријаву, у законском

року спроведени Основном

јавном тужилаштву у Бору,

које је након саслушања

осумњичених предложило

одређивање притвора. Су-

дија за предходни поступак

осумњиченима је одредио

притвор у трајању од 30

дана. 

Е. Т.

НАПАЛИ ПОЛИЦАЈЦЕСОКОБАЊА - Припадници Министарства унутраш-

њих послова у Сокобањи, приликом претреса стана и других

просторија мушкарца (46), из околине Сокобање, пронашли

су три ловачке пушке и два карабина, као и једну ловачку

пушку са уништеним фабричким бројем. Након вештачења

оружја против осумњиченог ће бити поднета кривична

пријава, због постојања основа сумње да је извршио кри-

вично дело недозвољено држање оружја и експлозивних ма-

терија. С.Б.

ПУШКЕ
Приведана двојица Борана
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