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Како сте задовољни

досадашњим резултатима и

шта су приоритети?

- Дајемо свој максимум и

циљ је да путем развојних

пројеката, нових инвестиција и

унапређења рада Општинске

управе, обезбедимо напредак

на свим пољима. Доста тога је

урађено, али нам тек предстоје

озбиљни задаци и радићемо на

отварању нових радних места и

обезбеђивању услова за бољи

живот грађана. Успели смо да

завршимо све радове и обезбе-

димо да мештани реона Мана-

стириште у највећем борском

селу Злот, после 26 година до-

бију пијаћу воду. За те радове

локална самоуправа је из-

двојила осам милиона динара, и

сада је 36 породица добило

воду. Предстоји завршетак ра-

дова и у Шарбановцу, где је, до

сада, у последњих 30 година,

колико се гради водовод, уло-

жено више од 700 хиљада

евра, а водовод још није за-

вршен. Према старом пројекту

предвиђено је 25 милиона, а ми

ћемо на основу нових про-

рачуна, за 12 милиона динара

завршити радове, тако да ће

ускоро и мештани Шарбановца

добити воду. При крају је и из-

рада пројектне документације за

водовод у  Метовници, и у на-

редном периоду ће сва села

имати решен проблем водо-

снабдевања. 

У току су и радови на

реконструкцији школа?

- Тако је. Више од 20 ми-

лиона динара је локална само-

управа уложила у реконстру-

кцију школских објеката. Између

осталог, акценат је стављен на

енергетску ефикасност. За-

почети су радови на обнови фа-

саде школе у Злоту, где се ради

и термоизолација, за шта је из

општинског буџета издвојено 4,3

милиона динара. Настављамо

са радовима у школи у Бре-

стовцу, а у школама у Шарба-

новцу и Доњој Белој Реци се

ради замена столарије. У ОШ

„Вук Караџић“ у Бору биће ура-

ђена реконструкција крова, као

и у Машинско електротехничкој

школи, све са циљем обезбеђи-

вања што бољих услова школо-

вања. 

Када се очекује да фаб-

рика мерних уређаја ЕWG у

Бору крене да ради пуном па-

ром?

- Врло брзо. Колико сам

упознат са дешавањима,

надлежни у фабрици ме-

рних уређаја ЕWG, су

добили посао на тен-

деру и ускоро ће бити

прилике да се ту запосли

300 до 350 људи. Осим

ЕWG, нама предстоји са-

станак и са представни-

цима сл- овеначке

компани-

је 

“Искра заштита” који су заинте-

ресовани за отварање фабрике

у Бору. Понудићемо им неколико

локација, а са радом те фабрике

биће посла за још око 50 Бо-

рана. Поред њих, још једна

фирма из Словеније је заинте-

ресована за привредну сарадњу

са Бором, тако да нам и ту пред-

стоје преговори.  Од изузетног

значаја за општину Бор је и при-

суство америчке рударске кор-

порације ‘’Фрипорт Мекморан’’,

која планира да отвори рудник

код Бора.

Да ли се ради на уре-

ђењу путне инфраструктуре?

- Ради се на уређењу

путног правца Горњане

– Рудна глава. Ради

се и на уређењу ре-

онских путева, а

ускоро се креће са

радовима на асфал-

тирању новог злот-

ског пута, где ће

бити урађена

и хоризонтална сигнализација. 

Када се очекује поче-

так рада Геронтолошког це-

нтра?

- Ускоро ћемо потписати

уговор са представницима Ди-

рекције за имовину Србије о

преузимању Дома за стара лица

како би био уврштен у мрежу до-

мова тог типа. Након тога ћемо

разговарати и са представни-

цима Министартсва за рад и со-

цијалну политику, како би тај

монтажни објекат почео са ра-

дом у што скорије време. Ов-

дашњи Дом за стара лица је

веома квалитетно опремљен и

већ има интересовања за смеш-

тај старих особа и надамо се да

ће  ускоро кренути са радом. На

том месту радиће Борани и то је

још једна прилика да одређен

број људи нађе посао.

На једној од протеклих

седница СО Бор било је речи

о градској пијаци и интересо-

вању локалне самоуправе да

се тај објекат изузме из про-

даје капитала „Центроисто-

ка“?

- Ми смо затражили од

Агенције за приватизацију да се

градска пијаца, која ради у

склопу „Центроистока“, изу-

зме из продаје капитала тог

трговинског предузећа,

и пренесе у наше

власништво с обзи-

ром да ми потра-

жујемо око 22 мили-

она динара. Оп-

штина има и 22,39

одсто акција у том

предузећу. Заинтересовани смо

да пијацу преведемо у своје

власништво, након чега би уло-

жили средства у реновирање тог

објекта.

Како сте задовољни

радом Општинске управе?

- Нисам у поптуности за-

довољан радом општинских

служби, јер се доста споро ради.

С једне стране нису криви ни

радници Општинке управе, јер је

најтежи део администрација и

гомила папира које треба прику-

пити и обрадити, што успорава

реализацију започетог посла.

Ипак, мораћемо да радимо на

већој ефикасности рада тих

служби  како би могли да се на-

дамо бољитку. Планове и

пројекте ћемо планирати пре-

цизно и реално са циљем да

Бор настави да се развија у пра-

вом смеру.

Д.С.

НОВА РАДНА МЕСТА
Интервју са председником општине Бор Живорадом Петровићем

Председник општине Бор Живорад Петровић са сарадницима, улаже све напоре да реши горуће проблеме, по-

бољша услове за школовање младих људи и унапреди активности свих привредних субјеката у граду. Приоритети,

тврди Петровић, огледаће се у привлачењу инвестиција и отварању нових радних места, које ће допринети бољем

животу Борана.

КРАДУ ДРВЕЋЕ

Из градског буџета, за садњу сезонског цвећа, нис-

ког растиња и дрвећа у праковима  ове године издвојено

је више од два милиона динара. Председник општине Бор

Живорад Петовић апеловао је на грађане да не уништа-

вају зелене површине већ да својим понашањем допри-

несу лепоти града.

- Преко 80 стабала засађених на зеленим површи-

нама је уништено, чак и однешено. Несавесни грађани не

престају да уништавају и односе саднице, што је заиста

нечувено. Сви којима требају и недостају саднице украс-

ног шибља или цвећа нека се јаве, добиће их, али апе-

лујем на грађане да не уништавају паркове – рекао је

Петровић.
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НЕГОТИН – Поводом 12.

маја, Дана општине Неготин, у спо-

мен на дан када је овај крај Србије,

1833. ослобођен од турског феуда-

лизма, локална самоуправа је на

свечаној седници за постигнуте ре-

зултате у 2014. доделила традицио-

налне мајске награде и повеље.

Мајске награде, које уз дип-

лому предвиђају и новчана средства

у висини од 86.242 динара, Јован

Миловановић, председник општине

Неготин уручио је: Хидроелектрани

“Ђердап 2” и ДОО “Монидан комерц”

за значајан допринос у области при-

вреде, др Радивоју Петрикићу, вели-

ком хуманитарцу и адвокату из

Јабуковца који већ деценијама у

Бечу упорно ради на изградњи

бољих односа Аустрије и Србије,

Драгољубу Фируловићу, књижев-

нику, сликару и музичару за постиг-

нуте резултате и значајан допринос

у развоју општине Неготин у области

културе, као и историчару Божидару

Благојевићу, за постигнуте резултате

у области истраживања културно –

историјске прошлости Источне

Србије.

Љиљана Милицановић, ди-

ректорка ХЕ “Ђердап два” и Спасоје

Недељковић, власник ДОО “Мони-

дан комерц” новчани део награде

уступили су Мини Росић, седмого-

дишњој Неготинки која се бори са ту-

мором на можданом стаблу, док је

др Радивоје Петрикић, ову суму на-

менио куповини интерактивне табле

за потребе “Неготинске гимназије”.

Мајске повеље и новчану

награду у висини од 43.121 динара

за резултате остварене у разним

областима образовања, др меди-

цине Љубисав Божиловић, председ-

ник Скупштине општине Неготин

уручио је Петру Питаревићу, ученику

осмог разреда ОШ „Вера Радосав-

љевић“ и шестог разреда основне

музичке школе “Стеван Мокрањац”,

Милошу Арсенијевићу, ученику тре-

ћег разреда Музичке школе „Јосип

Славенски“ у Београду, Николи Ца-

рановићу, ученику петог разреда Му-

зичке школе „Стеван Мокрањац“ у

Неготину и Љупки Ловрић, мату-

ранткињи Медицинске школе у

Зајечару, лауреатима бројних међу-

окружних, републичких и међуна-

родних такмичења. Мајску повељу

добио је и Неготинац Никола Мила-

новић, студент Факултета организа-

ционих наука у Београду и ИТС

Високе струковне школе за инфор-

мационе технологије у Београду,

који у свом школовању до сада не

зна за оцену мању од десетке.

- Жеља нам је да и у наред-

ном периоду наставимо у истом

ритму и Неготин вратимо на место

које му припада. Усвајањем Одлуке

о прихватању иницијативе за осни-

вање Савета скупштина градова и

општина Југоисточне Србије, наша

општина успоставиће бољу са-

радњу и са општинама и градовима

из овог дела Србије.  Успешно се

реализују и програми прекограничне

сарадње као резултат дугогодишње

добре сарадње Општине Неготин са

општинама из суседних земаља, пре

свега из Бугарске и Румуније, са

којима успешно реализујемо про-

граме прекограничне сарадње. Изу-

зетно добра сарадња настављена је

и са нашом дијаспором, а локална

самоуправа је спремна да прихвати

иницијативе наше дијаспоре и по-

могнемо нашим људима који желе

да се врате и инвестирају у своју

земљу и свој град, а успостављена

је и одлична сарадња са Владом Ре-

публике Србије и ресорним мини-

старствима, која нас подржавају и

помажу – истакао је председник ло-

калног парламента др мед. Љубисав

Божиловић.                                 С.М.Ј.

ПРИЗНАЊА ЗАСЛУЖНИМА
Обележен 12. мај, Дан општине Неготин 

Свечана седница СО Неготин

Усвојен план Регионалног управљања отпадом 

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

КЛАДОВО - Радници Јав-

ног предузећа "Комуналац" при-

воде крају пролећно уређење гр-

ада. Они су средили парковске по-

вршине, на више локација у граду

засадили су око 1.000 струкова се-

зонског цвећа, док су дрворед у

градском парку ''освежили'' са 20

стабљика садница листопадног

дрвећа. 

То је прва фаза редовних

послова, јер се по утврђеној дина-

мици коси трава у градском парку и

на осталим травњацима и зеленим

површинама у граду. На тим посло-

вима ангажовано је тридесетак

радника. Оплемењивање цветних

површина биће завршено наред-

них дана, када се очекује нови кон-

тигент од близу 5.000 комада укра-

сног цвећа. Осим у граду кому-

налци су били активни и у селима.

- У Костолу и Корбову заса-

дили смо укупно двдестак садница

листопадног дрвећа. Тиме смо по-

могли да мештани заврше инвести-

ционе радове који доприносе ле-

пшем изгледу два дунавска на-

сеља. У том правцу имамо макси-

малну подршку локалне самоу-

праве, али и Савета МЗ који брину

о одржавању парковских повр-

шина.Верујем да ће тај пример сле-

дити и мештани других села - каже

Никола Думитрашковић, директор

ЈП "Комуналац".                        М. Р.

ГРАД 
ЗЕЛЕНИЛА 

КЊАЖЕВАЦ - У Кња-

жевцу је одржан састанак Коор-

динационог одбора за реализа-

цију споразума о заједничком

управљању чврстим комуналним

отпадом за седам општина Ти-

мочке крајине. 

Састанак представља

наставак заједничких активности

седам локалних самоуправа Ти-

мочке крајине на решавању про-

блема управљања чврстим кому-

налним отпадом. Прошлог де-

цембра потписан је и усвојен

нови споразум о изградњи зајед-

ничког система за управљање

отпадом на локацији Халово.

Што се модела финансирања

тиче, разматране су две опције -

европски фондови и јавно-при-

ватно партнерство.

- Након урађене анализе,

Координациони одбор се опреде-

лио за јавно-приватно парт-

нерство. Ову одлуку до сада је

потврдило шест од седам локал-

них самоуправа. Пре отприлике

месец дана расписали смо тен-

дер за избор фирме која ће изра-

дити Регионални план управља-

ња отпадом, Уговор о имплемен-

тацији и Стратешку процену ути-

цаја плана на животну средину.

Очекујемо да тај посао буде за-

вршен за око шест месеци -

рекао је Владан Јеремић, дирек-

тор Регионалне агенција за раз-

вој источне Србије.

У Књажевцу истичу да је

веома значајно што одлуке о ова-

ко великом и важном пројекту до-

носи стручни тим, који је саста-

вни део Координационог одбора.

- Велики део посла јесте

завршен, али је, такође, још

много тога остало да се уради.

Сви ресурси и временски оквири

јесу нешто што би требало ва-

љано анализирати. Координа-

циони одбор чине представници

свих локалних самоуправа, али

оно што је посебно битно је да у

оквиру тог тела функционише

стручни тим. Одлуке се, дакле,

не доносе искључиво на поли-

тичком нивоу, већ на основу ана-

лиза стручних људи - истиче

Драган Манчић, председник Ску-

пштине општине Књажевац.

У наставку реализације

пројекта Регионалне депоније

Халово, сагласност на Регио-

нални план затражиће се од над-

лежног Министарства, а затим би

требало да га усвоје скупштине

општина Бор, Мајданпек, Него-

тин, Кладово, Бољевац, Књаже-

вац и Скупштина града Зајечара.

Затим на ред долази примена

Закона о јавно-приватном парт-

нерству и концесијама, ради се

студија оправданости и сви

остали неопходни документи. 

Љ. П.

Састанак поводом депоније Халово

Овај текст суфинансира општина Књажевац Овај текст суфинансира општина Кладово

Овај текст суфинансира општина Неготин
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година од победе над фашиз-

мом у Другом светском рату,

Срегеј Килдјашов, други секре-

тар руске амбасаде у Београду,

Радован Арежина, председник

општине Кладово, представ-

ници СУБНОР, хидроелектране

Ђердап и месне заједнице Ва-

југа положили су венце и цвеће

на спомен обележје пирами-

далног облика у том дунавском

насељу. 

На дан из ратне про-

шлости подсећа садржина

текста на споменику на коме је

написано "Овде на обали Ду-

нава 22. септембра 1944. го-

дине почела су садејства Наро-

дноослободилачке војске Југо-

славије и совјетске Црвене ар-

мије у завршним биткама

против фашистичког агресора".

На  месту  на коме су се среле

јединице Црвене армије и

Српске девете ударне бригаде

одржан је час историје.

- Доста живота је дато за

слободу Русије, Србије и Ев-

ропе и ми морамо да памтимо

дела храбрих ратника. Поносан

сам што сам био у прилици да

се нађем на месту које пред-

ставља део бурне прошлости

два народа. Захвалан сам љу-

дима вашег краја што чувају ус-

помену на тај догађај - нагласио

је Килдјашов.

Из села Вајуга, здру-

жене снаге српске и руске

војске кренуле су у коначно ос-

лобођење Србије, Југославије и

Европе .

- Док на Црвеном тргу у

Москви српски гардисти до-

стојанствено корачају у војној

паради поводом седам деце-

нија од ослобођења Европе од

фашизма, ми смо у Вајуги

одакле се 1944. године кренуло,

заједничким снагама црвеноар-

мејаца и српске војске, у народ-

ноослободилачку борбу. Само

један људски век треба се вра-

тити уназад да видимо пример,

да све што радимо часно и че-

стито води слободи. Проме-

нама политичког система не

треба да се одричемо правих

вредности и неговања тради-

ције, а историју не можемо да

мењамо. Знамо ко су биле

жртве, а ко окупатор. Смрт фа-

шизму, слобода народу – рекао

је председник општине Кла-

дово.                 

М. Р.

ИСТОРИЈА СЕ НЕ МЕЊА
Кладово обележило седем деценија победе над фашизмом

Арежина полаже цвеће на споменик

Признање Сталне конференције градова и општина

КЊАЖЕВАЦ 
НАЈБОЉИ

ЗАЈЕЧАР - Свечано отварање котлујевачког моста одр-

жаће се, како кажу надлежни, 28. јуна. Радови на новом кот-

лујевачком мосту, једном од најважнијих инфраструктурних

пројеката у Зајечару, одвијају се планираном динамиком.

- У току је бетонирање затега носача моста на десној

обали реке, док на се на супротној страни градилишта постављају

оплата и арматура затега - потврдио је директор Дирекције за из-

градњу града, Драган Аврамовић.

По завршетку овог посла тежиште радова биће усмерено

на изградњу главног носача моста, најавио је Аврамовић. Како

радови теку по плану, грађани могу да очекују да ће нови кот-

лујевачки мост бити завршен до 28. јуна, како су најавили пред-

седник Скупштине града Зајечара, Саша Мирковић, и министарка

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајло-

вић.                                                                                                  С.Б.

МОСТ ЗА 
ВИДОВДАН

КЊАЖЕВАЦ - Стална

конференција градова и општи-

на организовала је у Књажевцу

обуку за представнике локалних

самоуправа и представљање

резултата пројекта ''Унапређење

пословног окружења на локал-

ном нивоу кроз регулаторну ре-

форму'', где се општинска упра-

ва у Књажевцу показала као

пример сјајне пра-ксе. 

Стална конференција

градова и општина је пројекат

''Унапређење пословног окру-

жења на локалном нивоу кроз

регулаторну реформу'' импле-

ментирала у 10 пилот општина,

а Књажевац је, као пример

добре праксе, одабран да буде

домаћин и да своја искуства

пренесе другим општинама,

казао је менаџер пројекта Дарко

Дрндић.  

- На нашим радиони-

цама представљени су сви ре-

зултати, које смо имали у

претходне три и по године, на-

пори на изради модела админи-

стративних процедура, које ће-

мо понудити свим општинама у

Србији, а на основу искустава

које смо стекли у првих десет

пилот општина, међу којима се

Књажевцац истакао, ако не као

најбољи, а онда у три најбоље

управе - навео је Дрндић. - С об-

зиром да је Књажевац прихва-

тио ову регулаторну реформу и

применио административне по-

ступке које смо утврдили као

значајне за побољшање по-

словног окружења, циљ нам је

да то проширимо на све адми-

нистративне процедуре, којих је

од 180 до 200 и да све општине

Србије прате оно што је урадила

општина Књажевац и добру

праксу примене у својим среди-

нама.

Замисао је да се кроз

овај пројекат анализирају адми-

нистрати-вне процедуре, које се

спроводе у општинама и утврде

рокови у којима гр- ађани могу

да остваре своја права, ка-зао је

експерт за локалну самоуправу

Сталне конференције градова

Милош Станојчић.  

- Општинска упра-ва у

Књажевцу заиста је отишла да-

леко у томе и ја им честитам на

свему што је урађено у овој

области, која није толико уочљи-

ва, али је веома значајна и чини

срж рада једне локалне само-

управе - додаје Станојчић. - Реч

је о анализи и најбољој могућој

примени која чак превазилази

законске оквире у погледу ефи-

касности и у погледу односа

према странкама.                   Љ.П.

Овај текст суфинансира општина Књажевац
Изградња моста иде по плану

Овај текст суфинансира општина Кладово
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КЛАДОВО - Андријана

Милетић, из Кладова, која је са

седам чланица српске женске ал-

пинистичке експедиције освојила

5.663 метра висок врх Хималаја

Тарпу Чули, у Непалу, вратила се

у родни град. Чланица Планинар-

ског друштва "Врх", упркос тех-

нички захтевном подухвату са

900 метара алпинистичког пе-

њања, прва је жена из Тимочке

крајине која је покорила један од

врхова крова света, сан сваког

планинара.

- Било је изузетно на-

порно, јер нам ни временски

услови нису били наклоњени, али

смо снагом колектива стигле до

жељеног циља. На том путу није

нас зауставио ни захтеван успон,

јер смо храбриле једна другу да

истрајемо. То нам је био додатни

мотив и зато сам поносна на све

чланице прве српске женске ал-

пинистичке експедиције која је

ушла у историју планинарског

спорта у нашој земљи. Срећна

сам јер је мој дугогодишњи сан да

се домогнем Хималаја постао

стварност - говори Андријана Ми-

летић 

Иако су због катастро-

фалног земљотреса у тој земљи

доживеле праву драму после се-

дамнестодневне борбе са виси-

нама девојке из Србије и Црне

Горе стигле су до подухвата за

који су се припремале 14 месеци.

Неустрашива Андријана, пасио-

нирани љубитељ орловских ви-

сина и дипломирани правник,

била је сведок страдања народа

Непала.

- Подивљала природа у

Непалу је за собом оставила пу-

стош - каже Андријана. - Људи су

остали без домова и елементар-

них услова за живот. Зато апе-

лујем на људе добре воље да

помогну становништву на угроже-

ном подручју. Житељима Непала

помоћ је неопходна да лакше

преброде невоље. Реч је о доб-

рим људима и гостољубивом на-

роду коме морамо олакшати

тегобе.

У алпинистичкој експеди-

цији коју је предводио Алексан-

дар Рашин било је је осам жена

различите старосне доби и обра-

зовања, које је повезала зајед-

ничка љубав према алпинизму и

лепоти која се доживљава на

планиским висовима. За тај пут

конкурисале су 44 девојке са про-

стора некадашње Југославије,

али су место у експедицији

нашле најспремније. То су и дока-

зале покоривши ћудљиве Хима-

лаје.                                         М. Р.

ПРАВНИЦА НА КРОВУ СВЕТА
Кладовљанка Андријана Николић покорила Хималаје

Андријана на врху

КЊАЖЕВАЦ - Привредно

– туристичка манифестација ''Мо-

литва под Миџором'' одржана је у

селима Вртовац и Балта Берило-

вац, на капији Старе планине,  по

16. пут. 

Кулинарске ђаконије, руко-

творине, сувенире, на ливади крај

старе сеоске школе, изложили су

домаћице и домаћини из књаже-

вачких удружења, старопланин-

ских села и околних општина.

Организовано је такмичење у при-

премању  јагњеће  чорбе,  у  чо-

банским играма. Бирана је најле-

пша трпеза, најбољи сир, белмуж,

најлепше рукотворине. У уметнич-

ком програму учествовала су кул-

турно-уметничка друштва из Свр-

љига, Забреге и Трешњевице код

Параћина, из Срема је стигло Кул-

турно-уметничко друштво ''Змај'' из

Ирига, а богатство фолклора кња-

жевачког краја представили су

Школа фолклора ''Коло'' и блех ор-

кестар ''Барка''. Старом планином

разлегла се и песма младе и лепе

Данице Крстић, која  негује тради-

ционалну музику Балкана. 

Манифестација ''Молитва

под Миџором'', која сваке године

окупља велики број посетилаца из

целе Србије, настала је на теме-

љима прехришћанског обичаја

приношења колективне жртве ис-

пред каменог крста, у ћелији

(црквици) у Вртовцу, где је ре-

љефно приказан лик древног пре-

хришћанског божанства ''Трачког

хероса'' на коњу, који је од времена

примања хришћанства трансфор-

мисан у лик Светог Ђорђа. Најзна-

чајнији чин обреда је клање црног

мушког јагњета украшеног венцем

са упаљеном свећом на рогу, кога

становници потпланинских села

зову ''Молитва''. Циљ је да се

обредним ритуалима снага при-

роде пренесе на људе, стоку и

усеве. 

У литији, заједно са старо-

планиницима био је ове године и

Његова екселенција амбасадор

Аустрије у Србији Јоханес Ајгнер:

- Негде сам читао о овом изузетно

лепом обичају и мислио сам да би

било лепо да и сам присуствујем.

Прелеп је дан, прелеп крај,

срдачни људи. Први пут видим

овако нешто и драго ми је што се

овај обичај сачувао.

Ђурђевдански обред ''Мо-

литва'', налази се на Листи елеме-

ната нематеријалног културног

наслеђа Србије и регионални је

предлог за УНЕСЦО листу светске

баштине. Захваљући њему, Кња-

жевац је 2014. године добио на-

граду ЕДЕН, чиме је проглашен

изузетном дестинацијом Европе,

подсетио је директор Туристичке

организације општине Књажевац

Бобан Марковић:  

- Ово је 16. по реду ''Мо-

литва'' и прва након што смо до-

били награду ЕДЕН. Колико је вест

о тој награди одјекнула, најбоље

говори присуство амбасадора Ау-

стрије, који је овде дошао на своју

иницијативу. Ми имамо моралну

обавезу да овај обичај чувамо и из

године у годину га подижемо на

виши ниво - каже Марковић.

Ђурђевданским сусрети-

ма,  Туристичка организација

отворила је летњу сезону у Кња-

жевцу.                                     

Љ. П.

''МОЛИТВА ПОД МИЏОРОМ''
Ђурђевдански сусрети под Старом планином 

Манифестација одржана у Балта Бериловцу

Овај текст суфинансира општина Кладово

Овај текст суфинансира општина Књажевац
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БОР - У Топионици и ра-

финацији бакра Басена Бор април

2015. године остаће записан по

изливању прве аноде у новом пи-

рометалуршком постројењу и про-

изводњи прве количине сумпорне

киселине у новој фабрици. Овај

месец остаће упамћен и по томе

што су истовремено радиле и

стара и нова топионица, као и

стара "контактна 2" и нова фаб-

рика сумпорне киселине.

За 27 дана априла у то-

пионицу је допремљено 13.289

тона концентрата са 20,9 проце-

ната бакра и 2.777 тона метала.

Од тога борска флотација је испо-

ручила 256 тона метала, флота-

ција "Велики Кривељ" 1.849 и

мајданпечка флотација 672 тоне

метала. Очекивани пријем кон-

центрата бакра у априлу је око три

хиљаде тона.

У априлу је радила техно-

лошка линија 1 (стара топионица)

и нова топионица, па је укупно

прерађено 14.980 тона шарже

(дневни просек је 650 тона). Ра-

дили су и конвертори 1 и 2  и пре-

радили 980 тона хладног бакроно-

сног материјала. Произведено је

2.955 тона анода, од тога 2.160

тона из концентрата, а остало из

ретура бакра. Залиха шарже из-

носи 6.752 тоне и   садржи 1.248

тона метала. Истовремено је ра-

дила и фабрика сумпорне кисе-

лине "контактна 2" и произвела

3.557 тона монохидрата, па су

тренутне залихе 5.820 тона.

У погону електролизе ра-

диле су 284 ћелије, па је произве-

дено 2.440 тона катодног бакра.

Очекује се да укупна априлска

производња буде око 2.750 тона

катода. Погон старе енергане

радио је стабилно и припремао

продукте за остале погоне ТИР и

за градску топлану. Ливница бакра

и бакарних легура произвела је

181 тону за 27 дана априла, па се

очекује укупно око 200 тона одли-

вака. Фабрика бакарне жице дала

је 520 тона жице, а погон арматура

три тоне одливака.

Транспорт ТИР и у априлу

је био упослен у складу са захте-

вима корисника и превозио кон-

центрат бакра, кречњак, кварцни

песак, угаљ и остале сировине.

Ниво воде у Борском језеру је око

десет центиметара испод прелива,

па менаџмент ТИР апелује на све

кориснике да штеде технолошку

воду ради очувања туристичког би-

сера РТБ и општине Бор.

- Последњи дани априла

2015. године биће упамћени по из-

ливању прве аноде из новог пиро-

металуршког постројења и проб-

ном раду (при чему су неки од тех-

ноилошких параметара већ дока-

зани), по пуштању у рад построје-

ња за пречишћавање отпадних

вода и припремама за старт кон-

вертора 3 и 4 чијим пуштањем у

рад доводимо еколошке пара-

метре (емисију сумпор-диоксида)

у законом дозвољене границе - ис-

тиче Бобан Тодоровић, директор

Топионице и рафинације бакра

РТБ Бор.                                   М. М.

ТОПИОНИЧКИ ИСТОРИЈСКИ АПРИЛ
Производни рапорт борских металурга

Изливање анода у Топионици

Б. Тодоровић: Последњи дани априла биће упам-

ћени по изливању прве аноде из новог пирометалуршког

постројења и пробном раду (при чему су неки од технои-

лошких параметара већ доказани), по пуштању у рад по-

стројења за пречишћавање отпадних вода и припремама

за старт конвертора 3 и 4 чијим пуштањем у рад дово-

димо еколошке параметре (емисију сумпор-диоксида) у за-

коном дозвољене границе.
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МАЈДАНПЕК - На апр-

илску производњу у Руднику

бакра Мајданпек негативно је

утицало “испадање” Транспо-

ртног система за превоз јало-

вине. Тај проблем условио је

велики подбачај на раскривању

рудних лежишта на Андезит-

ском прсту, Плумбарији и Прау-

рији и свео копање руде само

на  Доловима 1. 

За 23 дана априла са

Долова 1 ископано је скоро 350

хиљада тона руде, чиме је

план остварен са 82 одсто, док

је учинак на јаловини био тек

нешто изнад половичног, па је

смањен и резултат на укупним

ископинама.

- Од половине априла

повећали смо број возила у

раду и отварањем нове етаже

повећали рад на Северном ре-

виру, на Доловима 1, како би-

смо обезбедили залихе руде за

производњу у периоду плани-

раног застоја на дробљењу на-

редног месеца – каже Драгиша

Анђелковић, управник Повр-

шинског копа.

Осим тога што је руде

било мање од плана, и садржај

бакра у руди био је за око пет

одсто мањи од очекиваног. То

ће се одразити на коначан

априлски производни резултат,

па се пажња усмерава на ства-

рање услова за повећани учи-

нак у наредном периоду.

- Хаварија на Транс-

портном систему 1 (пуцање ос-

овине на затезном бубњу траке

Т04), која је, додуше, брзо са-

нирана, створила је додатне

тешкоће у производњи, по-

себно на јаловини, и успорила

нас да доспемо до руде на Ан-

дезитском прсту - каже Брани-

слав Томић, директор Рудника

бакра Мајданпек, и наглашава

да се ужурбано морају раскри-

вати и друга лежишта, пре свих

Андезитски прст. - То је пове-

зано и са бројним инфраструк-

турним радовима које морамо

почети  по завршетку радова

на етажи 395. Предстоји нам

пројектовање, па измештање

далековода, а после тога сле-

ди измештање деонице ма-

гистралног  пута,  корита  ре-

ке Пек и дела Аутобуске ста-

нице.

Сви ови велики инфра-

структурни радови, како би се

што пре дошло до руде и обез-

бедла континуирана произво-

дња у Руднику бакра Мајда-

нпек, почеће првих дана маја.

С. В.

УСПОРЕН РАД НА ЈАЛОВИНИ
Априлска производња у Руднику бакра Мајданпек 

Минирање на Северном ревиру

Руда ископавана само на Доловима 1. - Почињу ин-

фраструктурни радови за раскривање Андезитског

прста.

Бранислав Томић
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ЗАЈЕЧАР - Уз музику и

игру отворен је јубиларни 10.

Ђурђевдански сабор у Гамзи-

граду, надомак Зајечара. Овај

сабор послужио је и као добра

прилика за отварање недавно

реконструисаног парка код Дома

културе у Гамзиграду. Парк су

свечано отворили градоначел-

ник Зајечара Велимир Огњено-

вић и председник Савета месне

заједнице Гамзиградска бања

Жељко Шоршокановић. 

На отварању сабора гра-

доначелник Зајечара, Велимир

Огњеновић похвалио је развој

месне заједнице Гамзиград.

- Могу рећи да је Савет

месне заједнице Гамзиград

један од најбољих, јер се у овом

месту стално ради. Средили смо

плато испред Дома културе, сре-

дили смо парк, а ускоро ћемо

средити и улице - поручио је Ог-

њеновић.

- Сређивањем овог па-

рка показали смо да мислимо и

на наше најмлађе становнике,

који ће овде проводити сло-

бодно време. Наставићемо да

радимо и на инфраструктури,

како би побољшали живот меш-

тана - рекао је Жељко Шоршока-

новић, председник Савета МЗ

Гамзиградска бања.

Манифестација је била

добра прилика да ово село уго-

сти културно-уметничко друштво

„Српски вез“ из Куманова које не

крије одушевљење својим учеш-

ћем на овом сабору. Целокупни

програм обиловао је разним так-

мичењима, а у понуди су била и

традиционална јела из околних

села.

Зоран Стаменковић, ди-

ректор Установе Центра за кул-

туру и туризам града Зајечара,

рекао је да је ове године програм

Ђурђевданског сабора знатно

богатији у односу на претходне

године. Овогодишњи Ђурђев-

дански сабор у Гамзиграду орга-

низовали су Савет месне зајед-

нице, Установа Центар за ку-

лтуру и туризам, а покровитељ је

град Зајечар. 

С.Б.

БАЊА У ЗНАКУ ВЕСЕЉА
Отворен 10. Ђурђевдански сабор у Гамзиграду

Огњеновић отвара манифестацију

У Завичајном музеју у Књажевцу 

ДЕЛА ЛАЗАРА
ВОЗАРЕВИЋА 

МАЈДАНПЕК - Амбасадор Републике Мађарске, Ати-

ла Пинтер у пратњи саветника за економска питања Тамаша

Бакоа, посетио је у уторак Мајданпек и разговорао са челним

људима Општине, До посете је дошло захваљујући одређе-

ним пословно пријатељским контактима, а од ње се очекује

да у значајној мери дефинише правце будуће сарадње и у

области привредно-економских односа Мађарске и овог дела

Србије, о чему су током овог сусрета вођени интензивни раз-

говори. Јер, како се чуло, мађарске фирме су у Србији при-

сутне годинама, али углавном у Војводини и Београду, док

са другим регионима Србије углавном, није постигнут одго-

варајући ниво сарадње.                                                   С. В.

ПОСЕТА АМБАСАДОРА

КЊАЖЕВАЦ - У галерији  Завичајног музеја у Књажевцу отворена

је изложба слика из легата Лазара Возаревића. 

Дела једног од најистакнутијих српских модернистичких сликара

друге половине XX века, представљена су Књажевчанима у сарадњи са га-

леријом „Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици.

Лазар Возаревић важи за једног од најистакнутијих послератних

сликара у Србији. Био је активан педесетих и шесдесетих година XX века и

сматра се да је, поред Лубарде, начинио најрадикланији искорак у новом

изразу и савременом сликарству. Његово дело није познато широј јавности

због његове преране смрти. Преминуо је од тровања крви које су узроковала

испарења хемикалија са којима је сликао. 

- Карактеристично за њега је што је он ишао испред свог времена.

Мислио је да сликати значи мислити. Успео је да споји српску средњеве-

ковну уметност са модерним сликарством - каже  Марија Вукајловић, исто-

ричар уметности.

На отарању изложбе, приказан документарни филм о уметнику под

именом "У завичају и после смрти живети" аутора Игора Чолака: 

- Возаревић је био потпуно посвећен сликарству. Сликао је уз помоћ

подсвести. То је ниво када човек достигне потпуно сједињавање са врстом

уметности којом се бавио - истиче аутор.

Прилику да се упозна са делом Лазара Возаревића, књажевачкој

публици је обезбедио Завичајни музеј Књажевац као организатор изложбе. 

- Ово је изузетна прилика да се публика упозна са изузетно зна-

чајним легатом још  значајнијег уметника, нарочито у контексту развоја мо-

дерне уметности - додаје  Милена Милошевић Мицић, виши кустос

историчар уметности.           Љ. П.

Са отварања изложбе

Овај текст суфинансира општина Књажевац

ЗАЈЕЧАР - У галерији Народног музеја у Зајечару, отворена је изложба

под називом "Сведочим, само...". Изложба је настала из заоставштине блаже-

нопочившег Патријарха Павла.

- Кроз изложбу уједно имамо и благослов блаженопочившег Патријарха

Па-вла. Ова изложба овде пре- дставља један мањи део његовог духовног пре-

галаштва и његовог труда - поручио је Епископ тимочки господин Иларион.

- Изложба је настала пре годину дана, у време обележавања стоте го-

дишњице од рођења Патријарха Павла, а истовремено и пет година од његовог

упокојења - подсетила је кустос Народног музеја у Зајечару Нина Погарчић.

На овој изложби су представљени лични предмети Патријарха Павла,

који се чувају у манастиру Раковица, а који су први пут представљени јавности

прошле године у Музеју Српске православне цркве.                                      С. Б.

''СВЕДОЧИМ, САМО...''

Детаљ са изложбе
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СОКОБАЊА - Туристичка пр-

ивреда у Сокобањи је потпуно спремна

за још једну успешну летњу сезону и

рекордан број посетилаца, на шта ука-

зује и  невероватна гужва у време прво-

мајских празника, када је Сокобању

посетило преко 30.000 туриста. Поред

несвакидашњих природних потен-

цијала и понуде које нуде околне пла-

нине, Озрен, Ртањ, Буковик и Девица,

чари Бованског и Врмџанског језера,

туристе очекује богат културно-забавни

програм, који ће се одржати у оквиру

Бањског културног лета, од 20. јуна до

01. септембра. 

У центру града и бини на

главном градском тргу свакодневно ће

се одржавати разноврсни садржаји као

што су концерти и музички догађаји, по-

зоришне представе и монодраме у из-

вођењу позоришних група из целе

Србије, гостовања културно-уметнич-

ких друштава, летњи биоскоп, раз-

личите изложбе, књижевне вечери,

наступи жонглера, акробата, различи-

тих плесних група и забављача. Судећи

према броју пријављених учесника,

традиционалне манифестације “Прва

хармоника Сокобања”, “Златне руке”,

“Св. Јован Биљобер” и “ Маратон

жеља” окупиће више десетина хиљада

посетилаца. 

За љубитеље водених атрак-

ција ту је Аква парк “Подина”, који по

веома приступачним ценама нуди

освежење, забаву и добар провод у

врелим летњим данима, а почиње са

радом 21. јуна. Посетиоци жељни узбу-

ђења могу доживети незаборавно ад-

реналинско искуство спуштајући се низ

тобогане, а за најмлађе ту је базен са

бројним реквизитима за игру. Поред

аква парка, туристи могу у уживати бла-

готворном дејству термоминералних

вода у wеллнесс центру „Соко терме“

или у бањском Амаму из  15. века, у

коме је својевремено уживао и књаз

Милош Обреновић. Оне који желе да

уживају у природи, и проводе време на

чистом бањском ваздуху, очекују по-

тпуно уређена и опремљена излетишта

и шест плажа на реци Моравици. 

Посетиоци који су у потрази за

авантуром и узбуђењем могу се опро-

бати у адреналинским спортовима као

што су параглајдинг, једрење на Бован-

ском језеру, моунтаин цлимбинг, мо-

унтаин бикинг како би се ослободили

„вишка енергије“. Гастрономска понуда

ни ове године не заостаје за осталим

услугама. Новоотворени и ресторани

са дугом традицијом међусобно се над-

мећу разноликом и квалитетном пону-

дом.

Најлепша српска бања нуди

бројне могућности за одмор по веома

приступачним ценама, што је један од

разлога због чега је у врху српског ту-

ризма и по броју посетилаца и по ква-

литету и разноврсности туристичке по-

нуде.     С. Б.

ДОЂЕШ СТАР, ОДЕШ МЛАД
Сокобања спремно дочекује туристичку сезону

Центар Сокобање

Сарадња Бољевца и Куле, из Бугарске

ПОДРШКА ЕТНО ТУРИЗМУ

КЛАДОВО - У време

обележавања недеље Цр-

веног крста, волонтери кла-

довске хуманитарне орга-

низације у оквиру програма

"Викенд на селу" посетили

су Грабовицу - насеље по-

гођено поплавним таласом

- у коме су најугроженим

домаћинствима уручили

хигијенске и пакете са ос-

новним животним намирни-

цама. Намера је била да се

макар привремено ублаже

тегобе оних којима је по-

плавни талас изменио жи-

вот из темеља. Боравак у

том насељу лекарски тим је

искористио да мештанима

у месном Дому културе из-

мери крвни притисак и про-

вери ниво шећера у крви.

- Осим акције у Гра-

бовици, током недеље

Црвеног крста школској по-

пулацији указали смо на

здраве стилове живота и

упознали их са значајем

добровољног давалаштва

крви. Последице поплавног

таласа још се осећају и ми

смо покушали да макар

мало ублажимо тегобе уг-

роженог и сиромашног де-

ла становништва. Током

лета припремамо нову ак-

цију у којој ће хуманитарну

помоћ добити и мештани

дргих насеља - сумирала је

активности др Снежана Ми-

рчетић, секретар кладовс-

ког Црвеног крста.

Искуства потврђују

да је највећа стопа сиро-

маштва у сеоским среди-

нама, а тај проблем у Гр-

абовици сложно настоје да

реше Црвени крст и Савет

месне заједнице. Они су

одавно упућени једни на

друге. 

- Подршка Црвеног

крста изузетно је важна јер

је за део мештана нашег

насеља сваки вид помоћи

добродошао. Уз максима-

лну подршку активиста Цр-

веног крста настојима да

анимирамо добростојеће

мештане да заједно уче-

ствујемо у хуманим акци-

јама од добровољног да-

вања крви, до здравственог

просвећивања и помоћи со-

цијално угроженим дома-

ћинствима - казао је Сте-

ван Тодоровић, председник

Савета МЗ Грабовица.                            

М. Р.

ХУМАНОСТ 
НА ДЕЛУ 

БОЉЕВАЦ – Општина Бољевац са општином Кула, из Бугарске,

почела је реализацију пројекта под називом ''Етно наслеђе у нашем време-

ну'', скраћено назван ''Елиот''. Основни циљ пројекта је подршка малим и

средњим предузећима, као и домаћинствима, у области туризма.

То значи да овај крај итекако има шта да понуди у етно туризму,

почев од органски произведене хране, преко културног и историјског на-

слеђа, па све до препознатљивих природних лепота, нарочито Ртња, који је

надалеко чувен по својој особености.

У оквиру пројекта почела је изградња објекта у селу Илину, четири

километара удаљеном од Бољевца. Објекат ће имати вишеструке намене,

почев од тога да ће се у њему вршити услуге туристичког инфоцентра, па

до предавања локалном становништву о могућностима етно туризма које

им може донети и запослење, али и пристојне приходе.

Упоредо, и у општини Кула се ради на овом пројекту, почев од ин-

фоцентра па надаље. Обе општине имаће заједничку интернет презента-

цију, размениваће искуства, решаваће заједно евентуалне проблеме.

О томе како је дошло до овог великог пројекта говори нам Зорица

Масловарић, помоћник председника бољевачке општине.

- Пројекат српско-бугарске стране укупно вреди 400.000 евра. Од

тога, Европска унија даје 85 одсто средстава, а осталих 15 процената наша

општина. Ми смо као општина конкурисали код Националне агенције за ре-

гионални развој и од њих добили 1,3 милиона динара који су намењени за

подршку наших 15 одсто учешћа у пројекту – каже Зорица Масловарић.

С. Б.Овај текст суфинансира општина Бољевац

ЗАЈЕЧАР - У великој сали Градске управе Зајечар уприличена је свеча-

ност поводом Светског дана највеће и најстарије хуманитарне организације -

Црвеног крста.

Симболично на Дан Црвеног крста, који се ове године обележава под

слоганом „Снага хуманости, основни принципи у акцији“, чланови ове најстарије

и највеће хуманитарне организације доделили су 95 захвалница највећим ху-

манистима који су у протеклом периоду изашли у сусрет ониима којима је помоћ

била најпотребнија.

- Велико ми је задовољство што у име председника Скупштине града

Зајечара Саше Мирковића и градоначелника Велимира Огњеновића, као и дру-

гих челних људи, могу да честитам овим хуманим људима на великој помоћи и

доприносу у протеклом периоду. Надамо се да ће бити што мање потреба за

пружањем помоћи, а да уколико буде потребе, будемо ефикаснији, успешнији и

организованији - поручио је Срђан Марјановић, помоћник градоначелника

Зајечара.

Посебна захвалност је исказана онима који су током прошле године по-

казали хуманост и несебичност у пружању помоћи настрадалима у поплавама.

Тих дана прикупљено је и дистрибуирано близу 50 тона робе. Наредна актив-

ност поводом Светске недеље Црвеног крста био је једнодневни излет за ви-

шеструке даваоце из Зајечара, који 11. маја поводом Светског дана даваоца

организовао зајечарски Црвени крст.                                                                С. Б.

ЗАХВАЛНИЦЕ НАЈХУМАНИЈИМА

У Зајечару обележен Дан Црвеног крста

Овај текст суфинансира општина Кладово

Овај текст суфинансира општина Сокобања



БРОЈ 141 11ХРОНИКА

БОР – У селу Кривељ,

само срећом избегнута је не-

срећа, када је утоваривач

РТБ-а испао са платформе

коју је вукао камион, пробио

ограду и ударио у приватну

кућу породице Фирановић на

улазу у село.Утоваривач је

срушио зид собе, која је на

срећу у том тренутку била

празна.Полиција је извршила

увиђај, а РТБ, у коме испитују

како је до овог инцидента

дошло, обавезао се, кажу

власници куће, да ће надокна-

дити сву материјалну штету.

С. Т.

УТОВАРИВАЧ У КУЋИ

НЕГОТИН - Припадници Министарства унутрашњих по-

слова у Неготину су приликом прегледа С. П. (33), из околине

Неготина, пронашли пиштољ у коме је било девет метака, гасни

пиштољ и ручну бомбу, који су одузети.Због сумње да је учинио

кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и

промет оружја и експлозивних материја, њему је одређено за-

државање до 48 сати.                                                              Е. Т.

ОРУЖЈЕ

КЛАДОВО - Припадници Министарства унутрашњих по-

слова у Кладову, у сарадњи са царинским службеницима, про-

нашли су, приликом прегледа аутомобила на Граничном прелазу

Ђердап, 76,1 грам биљне материје налик на марихуану, и диги-

талну вагу за мерење. Возилом су путовала тројица бугарских

држављана, а заустављено је пре напуштања територије наше

земље.

Бугарски држављани су ухапшени, а затим уз кривичну

пријаву приведени Вишем јавном тужилаштву у Неготину, због

постојања основа сумње да су починили кривично дело не-

овлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. На

предлог Вишег јавног тужилаштва, судија за претходни поступак

осумњиченима је одредио притвор у трајању до 30 дана. Е. Т.

МАРИХУАНА

Машина се забила у кућу

ЗАЈЕЧАР - Н. Г. (35), службеница Вишег суда у

Зајечару, ухапшена је због сумње да је починила кривично

дело одавање службене тајне!

По незваничним информацијама, Н.Г. која у Вишем

суду ради као дактилограф, особама које су биле проце-

суиране протекле две године је преносила информације,

које су се налазиле у доказном материјалу и документа-

цији.

По непотврђеним информацијама, Н.Г. је лишена

слободе, али још није саслушана. У овом тренутку није по-

знато ни да ли је своје ‘’услуге’’ наплаћивала.            С. Б.

ОДАВАЛА ТАЈНЕ?
ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих по-

слова у Зајечару пресекли су још један кријумчарски канал на

путу Књажевац - Зајечар. Ухапшени су и задржани С.К. (31) и

Н.Ј. (43), обојица из Ниша, Н.Д. (39), из околине Зајечара, и Ф.С.

(48), из Димитровграда, због сумње да су извршили кривично

дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење

људи. 

Приликом контроле у њиховим возилима пронађен је 31

страни држављанин Сирије, а који су илегално прешли са те-

риторије Републике Бугарске на нашу територију. У акцији  су

одузета три комби возила бугарских регистарских ознака којима

су превожена наведена лица.                                                  Е. Т.

КРИЈУМЧАРЕЊЕ
Ухапшена службеница Вишег суда

ХЕРОИН
ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих

послова у Зајечару су, по налогу вишег јавног тужиоца, од-

редили меру задржавања до 48 сати М.Р. (31) и Б.Р. (49),

обојица из Зајечара, због сумње да су извршили кривично

дело неовлашћена производња и стављање у промет

опојних дрога.

Приликом прегледа М.Р., у шифри за бицикл прона-

ђено је 18 грама прашкасте материје налик на опојну дрогу

хероин, као и осам пакетића са истим садржајем, бруто масе

око два грама. Опсежном акцијом полицијских службеника

извршен је и претрес стана и других просторија Б.Р. и прона-

ђено је 196 грама прашкасте материје, налик на опојну дрогу

хероин.                                                                                  Е. Т.

БОР - Припадници Министарства унутрашњих послова

у Бору ухапсили су Д. Б. (36), из околине Бора, због сумње да

је извршио кривично дело насиље у породици.Он се терети да

је мајци, након вербалне расправе, претио да ће је убити.На

предлог Основног јавног тужилаштва, судија за претходни по-

ступак осумњиченом је одредио притвор у трајању до 30 дана.   

ПРЕТЊА
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