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НЕГОТИН – Суми-

рајући прву годину рада, од

кад је изабран за председника

општине Неготин, Јован Мило-

вановић је истакао да је задо-

вољан стањем у буџету.

Миловановић истиче да су

мере штедње које је руковод-

ство општине спровело у том

периоду дале резултат, па је

општинска каса стално пози-

тивна.

- Све обавезе које се

финансирају из буџета иду не-

сметано и ниједна установа и

директан корисник буџета није

проблематичан, осим кому-

налног предузећа. Ово пред-

узеће је један велики проблем

који ће тражити нашу пуну

пажњу наредних месеци. За-

довољан сам и оним што се

дешавало у месним заједни-

цама, где смо покренули кам-

пању за сређивање атарских

путева и покретање инвести-

ције, што је крајње неопходно.

У плану је и формирање тима

људи у општинској админист-

рацији који ће се бавити про-

блематиком месних заједница,

што ће олакшати и мој посао и

моје обавезе – каже Милова-

новић.

Говорећи о инвести-

цијама, први човек општине

Неготин подсетио је на потпи-

сивање уговора о закупу по-

љопривредног земљишта у

државној својини са италијан-

ском фирмом Rigoni di Asiago

која намерава да се бави ор-

ганском производњом. Фи-рма

HTC Food закупила је 15 хек-

тара ораница за садњу јабука.

Помак је направљен и из-

градњи ветропарка на Попа-

дији, инвестицији од пре пар

година, која је поново интензи-

вирана пре неколико месеци. 

- Мојим доласком по-

ново смо покренули овај зна-

чајан пројекат. Од јуна прошле

године до јануара ове радило

се на решавању администра-

тивних проблема између ло-

калних самоуправа, јер се део

прилазног пута налази на те-

риторији општине Неготин, а

део на територији општине

Мајданпек. Ми смо прво ре-

шили наше проблеме које смо

имали, у виду папирологије и

издали грађевинску дозволу

за реконструкцију пута и онда

смо у сарадњи са администра-

цијом општине Мајданпек ре-

шили и преостали део про-

блема. Целокупна документа-

ција предата је Министарству

саобраћаја и инфраструктуре

и очекујемо ових дана реша-

вање грађевинске дозволе за

цео ветропарк. Шта ће то

значити за општину Неготин?

Значиће 200.000 евра го-

дишње прихода на име про-

зводње електричне енергије,

повећану привредну активност

током изградње ветропарка и

ангажовање људи на његовом

одржавању по завршетку из-

градње – категоричан је Мило-

вановић.

Први човек Неготина

навео је да су му приоритету у

наредном периоду сређивање

нагомиланих проблема у кому-

налном предузећу “Бадњево”,

као и радови на путној мрежи. 

- Претходних месеци

нисам спроводио корективне

мере у овом предузећу јер смо

се налазили у периоду грејне

сезоне и није било сврсис-

ходно предузимати крупне

мере. Стање у комуналном

предузећу је тешко, дугови су

велики и тражи једно озбиљно

лидерство, једног вођу који је

спреман да се суочи са озбиљ-

ним проблемима и решава их.

У току је конкурс за директора

и надамо се да ћемо наћи од-

говарајућу особу пред којом су

не мали задаци. Ове године

морамо да припремимо и

планска документа у свим

областима с обзиром да не-

мамо довољно стручно обра-

ђену пројектну документацију.

То ће нам однети доста вре-

мена, али без тога нећемо

моћи да спроводимо оно што

смо планирали буџетом. Без

обзира на проблеме наста-

вићемо да се понашамо штед-

љиво и пажљиво и током

предстојећих месеци, са

циљем да се одржи финан-

сијска стабилност буџета.

Немам намеру да започињем

нереалне и мегаломанске

пројекте које наш буџет не

може да испрати – истакао је

Миловановић и додао да је

веома незадовољан спрово-

ђењем јавних набавки, јер се

тај посао, због повећаног

обима и других разлога, спро-

води недовољно брзо.

Миловановић је неза-

довољан и индустријском зо-

ном, јер је “погрешно замиш-

љена и смештена, нема план-

ске документације, крупне стр-

атегије и визије око тога”. У

свом раду се, наводи председ-

ник општине Неготин, суочава

и са бројним проблемима, од

којих је кадровски и највећи.

- За функционисање

Општинске управе важан је

тимски рад, стручност и моти-

вација која недостаје у овим

временима. Ја разумем да је

претходних деценија разгра-

ђивана држава и систем вред-

ности и онда смо се нашли у

овој ситуацији, где немамо до-

вољно кадровског потенцијала

за увођење важних послова. У

сваком смислу и организацио-

ној јединици недостају стручни

и мотивисани кадрови. Са

тиме се суочавам свако-

дневно, и то кочи решавање

проблема, продужује период

решавања и додатно услож-

њава ситуацију у којој се нала-

зимо – додао је он осврнувши

се и на сарадњу са дијаспо-

ром, која је задовољавајућа.

- Има људи који ис-

крено помажу и за које треба

да одвојимо време и део људи

који ће се бавити дијаспором у

смислу да ту њихову жељу да

помогну конретизујемо у одго-

варајуће пројекте. За сада су

реализовани мањи пројекти

што није безначајно, али

крупне неке ствари нисмо ус-

пели да остваримо преко

наших људи који живе и раде

у иностранству. Ми имамо по-

тенцијала, јер имамо људе на

важним местима у Европској

администрацији, али се опет

враћам на недостатак кадрова

који би могли да искористе те

контакте и на одговарајући

начин, успоставе сарадњу. Ми

смо имали једну иницијативу

када смо посетили фирму која

ради у енергетском сектору у

Бечу. Постоји шанса за реали-

зацију већег пројекта, ми ћемо

наставити да преговарамо и

надамо се позитивном исходу.

Не зависи, међутим, само од

локалне самоуправе, већ и од

министарстава, па и саме вла-

де, јер је реч о крупном проје-

кту где треба сагласност свих

институција које сам навео –

закључио је Миловановић.

Е.Т. 

ПУН БУЏЕТ - СТАБИЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Јован Миловановић годину дана на челу општине Неготин

Овај текст суфинансира 
општина   Неготин

Општинска каса је стално позитивна. Интензивирана изградња ветропарка на Попадији. У наредном периоду

фокус ће бити на ‘’оздрављењу’’ ЈКП ‘’Бадњево’’. Недостају стручни кадрови.



БРОЈ 143 3ДОГАЂАЈИ

КЛАДОВО - Симболичним

пресецањем врпце и предајом

кључева у кладовском насељу

"Песак",  на употребу  су дате  три

монтажне куће, појединачне по-

вршине око 130 квадрата, које

садрже по четири независне стам-

бене јединице. Објекти су намењени

за трајно стамбено збрињавање из-

беглих и интерно расељених поро-

дица  из колективног центра у

Караташу. Тако су, после много го-

дина избегличког статуса, ови људи

који су много пропатили коначно до-

били свој кров над главом.

- Избегао  сам из Книна и, од

1995. године, после војне акције

хрватских снага ''Олуја'', боравио сам

у принудном смештају. После две де-

ценије поново сам добио сопствени

кров над главом. Стан је потпуно

опремљен и услови су далеко изнад

оних које смо имали у колективном

центру - кријући поглед каже Драган

Новаковић, један од станара у ново-

сагерађеном монтажном блоку.

Пројекат су заједнички реа-

лизовали Дански савет за избеглице,

Комесаријат за избеглице и мигра-

ције Републике Србије и локална са-

моуправа, и део је ширег програма

подршке Европске уније побољшању

услова живота присилних миграната.

- Руководство општине Кла-

дово било нам је драгоцен партнер у

реализацији пројеката важних за

трајно збрињавање интерно расеље-

них и избеглих лица. Захваљујући

имплементацији пројекта "За бољи

живот" побољшали смо услове жи-

вота присилних миграната. То је до-

принело да смо данас за корак

ближе затварању колективних цен-

тара у Србији - нагласила је Марина

Кремонезе, представница Данског

савета за избеглице у Србији.

У наредних неколико ме-

сеци биће изграђен још један објекат

са четири стамбене јединице за че-

тири сицијално најугроженије поро-

дице са локала. Укупна вредност

инвестиције износи 180.000 евра,

финасираних из средстава Делега-

ције ЕУ у Србији. - До краја године у

оквиру програма Регионалне са-

радње, Комесаријат за избеглице и

миграције обезбедиће услове за

градњу још једне зграде са 10 стам-

бених јединица. До сада је кроз

разне програме у општини Кладово

трајно стамбено збринуто око 150

интерно расељених и избеглих лица

од њих укупно 600, колико их је од

1992. године прошло кроз колек-

тивни центар у Караташу - подсетио

је Иван Гергинов, помоћник репуб-

личког комесара за избеглице и миг-

рације.

Власник монтажних кућа је

општина Кладово, која је донирала

грађевинске парцеле опремљене по-

требном инфраструктуром и допри-

нела је затварању колективног

центра у Караташу.

- То је наш производ - казао

је Радован Арежина, председник оп-

штине Кладово, и додао да је уз под-

ршку свих општинских структура

Кладово коначно избрисано са мапе

колективних центара у Србији. - За

нама је тежак пут, али морамо гле-

дати у будућност, јер је наша обавеза

да дамо допринос асимилацији

наших нових суграђана у редовне

животне активности. Наш крај познат

је по људима добре воље и широког

срца тако да сам уверен да ће и нова

мисија бити успешно спроведена.

М. Р.

ЗАТВОРЕН КАРАТАШ
Доделом кључева за 12 станова у Кладову

Арежина са кључем од стана

Седница ОВ у Књажевцу 

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОВОДА

ЗАЈЕЧАР - Судећи по савесном раду који се ових

дана одвија на мосту у зајечарском насељу ''Котлујевац'',

мост ће можда бити завршен и пре најављеног рока за 28.

јун.

Завршена је комплетна скела и за главни носач кот-

лујевачког моста у Зајечару између обалних стубова. Према

речима Драгана Аврамовића, директора Дирекције за из-

градњу града Зајечара, интензивно се ради на постављању

арматуре главног носача, а утезачи учвршћују цеви у којима

ће бити постављени каблови за преднапрезање.

Ради се скела и оплата на десној обали реке за из-

градњу обалног препуста за главни носач. Паралално се за

исте радове обављају припреме на левој обали. На објекту

се налази максимални број радника, а сав потребан мате-

ријал и опрема налазе се на градилишту.                        С. Б.

МОСТ ПРЕ РОКА

КЊАЖЕВАЦ - План приоритетних инвестиција за фазу два

програма реконструкције система за водоснабдевање, који ће Јавно

комунално предузеће ''Стандард'' реализовати уз подршку немачке

KFW банке, у виду субвенционисаног зајма, био је једна од тема 105.

седнице Општинског већа у Књажевцу. Како је истакнуто, кроз реа-

лизацију овог великог пројекта реконструисаће се магистрални це-

вовод и грађанима омогућити да и даље пију квалитетну и потпуно

исправну воду. Средствима Немачке развојне банке, у Књажевцу се

већ реализује пројекат реконструкције топловода и резултати су, како

су на седници Већа истакли запослени у ЈКП ''Топлана'', изванредни.

На седници је усвојен и нови ценовник Јавног предузећа Спортско -

туристички ресурси, према коме ће цена појединачне карте за базен

овог лета коштати 150 динара. Књажевчани ће и поред поскупљења,

моћи да купе сезонске карте за 30 купања, по цени од три хиљаде

динара и уз плаћање на три рате.                                                Љ. П.

Овај текст суфинансира општина Књажевац

Седница ОВ Књажевац

Овај текст суфинансира 

општина Кладово

НЕГОТИН – Дипломирани правник Драгослав Нинић, од

прошле године запослен у Општинској управи у Одељењу за

скупштинске послове, нови је секретар Скупштине општине Не-

готин. Нинић је на ову функцију постављен на 14. седници ло-

калног парламента. Предходно су одборници, без отварања

дискусије, константовали оставку Надежде Тодоровић, која је

функцију секретара СО Неготин обављала од прошлог маја.

Дипломирани правник Надежда Тодоровић постављена је за

начелника Општинске управе општине Неготин по конкурсу који

је недавно расписан након што је оставку, из личних разлога,

на то место дао предходни начелник Марко Ристић. Решење о

постављењу Надежде Тодоровић, дипломираног правника из

Неготина за начелника Општинске управе општине Неготин на

период од пет година донели су већином гласова чланови Оп-

штинског већа.                                                                      С.М.Ј.

ИЗАБРАН СЕКРЕТАР

Одржана седница СО Неготин

Овај текст суфинансира општина Неготин
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СОКОБАЊА - Некад давно

испод овог потеза када је поток био

преграђен налазило се  језеро које

је служило за вожњу чамцима.

Изнад централног извора по којем је

локалитет назван "Врело" налази се

и други извор воде за пиће над којом

је спомен чесма Хајдук Вељку из

1926. године. Са уређењем парка на

Врелу започело се крајем 19. века,

по оснивању "Друштва за унапре-

ђење Сокобање и улепшавање

њене околине". У жељи да се добију

што веће површине засађене чети-

нарима, Друштво је на Врелу заса-

дило црни бор, смрчу, и јелу, а од

лишћарских врста брест, липу, ке-

стен, јавор и јасен. 

Већ 1903. године, после

Мајског преврата, Ненад Динчић,

истраживач сокобањске прошлости

је записао: "Краљ Петар Карађорђ-

евић и остали чланови династије на-

ставили су да долазе овамо.

Сокобања користи ту околност и по-

клања новом владару велику ливаду

на платоу изнад новоподигнутог ше-

талишта и језера на Врелу. Ту ли-

ваду је народ од тада назвао

краљево имање. И владар и његов

председник владе намеравали су да

зидају летњиковце и свако је на

своје имање почео да довлачи мате-

ријал. На краљевом имању се по-

диже и једна обична монтажна

зграда за чување материјала, у не-

посредној близини Хајдук Вељковог

шанца из Првог српског устанка..."

Недуго по формирању, те

1903. године, Парк на Врелу постаје

главно излетиште варошана и го-

стију. Смештен је на северним об-

ронцима Озрена, а на јужном ободу

Сокобање. Прво су изграђене сер-

пентинасте стазе, а затим је из-

вршено пошумљавање јужних и

западних стрмени око потока. Стазе

су просечене на падинама Озрена

све до највишег платоа Пољанице,

са којег се пружао поглед на Ртањ и

цео моравички басен. Изнад цент-

ралног извора, у близини другог из-

вора пијаће воде, изграђена је

кантина, а западно од кантине, на

краљевом имању, летњиковац

краља Петра Карађорђевића.

У периоду између два свет-

ска рата, Парк Врело постаје култно

састајалиште монденског света.

Друштвено-културни живот одвијао

се у кантини и на њеној тераси. На

Врелу се проводио и Ђурђевдански

уранак. Језеро је служило за шетњу

чамцима, а у шуми су се заказивали

и љубавни састанци. Централни

извор у парку Врело је 1934. године

каптиран за водовод, довољан тада

за снабдевање вароши пијаћом

водом, као и за језеро.

После Другог светског рата,

у време када се посебна пажња по-

клањала сокобањским парковима,

од 1953. до 1955, године, то није слу-

чај и са парком на Врелу. Шумска

управа је у тим годинама на Врелс-

кој ливади (сада излетиште Борићи)

засадила на 2,85 ха шумске културе

црног бора, америчког, јасена гор-

ског јавора и канадске тополе и чи-

тава ливада је претворена у шуму.

Временом Парк Врело и пошум-

љема Врелска ливада су срасли.

Језеро је претворено у летњу позор-

ницу, а кантина, под именом Ловачки

дом била је до 1992. године објекат

за изнајмљивање, углавном за ка-

фане. Кантина је данас у лошем

стању, а Парк Врело служи као про-

лаз до чесме Хајдук Вељка и као

пречица до Борића. Једино се на из-

летишту Борићи преко лета, у шпицу

туристичке сезоне, одвија друшт-

вени живот. Горњи део излетишта је

намењен за боравак и забаву деце,

а у нижем делу је простор за камп-

приколице. 

С. Б.

ВЕРНИ СВЕДОК ИСТОРИЈЕ
Бања под Озреном чува бројне успомене

Излетиште Борићи

Мајкл Девенпорт у дводневној посети Неготину

ИЗУЗЕТНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА САРАДЊУ
ЗАЈЕЧАР - Млади Ита-

лијани су боравили и у Зајечару

преко друштвених мрежа. Мул-

тимедијални час италијанског

језика одржан је у зајечарској

Основној школи "Љуба Нешић"

путем скајпа. Овакав вид пре-

давања наставница италијан-

ског, Марина Станојловић-Ми-

рчић, са својим ученицима, ор-

ганизовала је у сарадњи са

партнерском школом из Ита-

лије.

''Упознавање са нацио-

налим кухињама Србије и Ита-

лије“ била је тема часа итали-

јанског језика. Зајечарски уче-

ници искористили су друшт-

вене мреже на најбољи могући

начин: вежбајући акценат, раз-

бијући језичке баријере и сти-

чући нове другаре у Италији, у

нади да ће их једном и посе-

тити.

Млади Италијани и За-

јечарци истичу да је ово један

од начина да размене искуства,

али и културне разноврсности,

како би се бар на овај начин

зближили без обзира на то ко-

лико их километара раздваја. 

С. Б.

ЗА ОНЛАЈН
НЕГОТИН – Током дводневне

посете Неготину, где је присуствовао

прослави обележавања Спасовдана,

градске славе, његова екселенција ам-

басадор Мајкл Девенпорт, шеф Деле-

гације Европске уније у Србији, са

својим домаћином Јованом Миловано-

вићем, председником општине, оби-

шао је Мокрањчеву родну кућу, Музеј

Хајдук Вељка, али и Рајачке пивнице,

а за уваженог госта организована је

пловидба Дунавом како би се упознао

са лепотама и потенцијалима ове реке. 

Заједно са Миловановићем,

али и представницима Аустријске раз-

војне агенције (АДА) Клаусом Капе-

ром, шефом Одељења за имплеме-

нтацију, и Миланом Полаком, пројект

менаџером, амбасадор Девенпорт по-

сетио је и „Дунавску кућу меда“, регио-

нални тренинг центар у просторијама

Друштва пчелара „Хајдук Вељко“, која

је резултат сарадње у оквиру програма

који је финансиран из средстава пред-

приступних фондова ЕУ. 

- Ово је веома добар пример

пројекта који може да помогне развој

једне гране, у овом случају пчеларства,

да побољшања квалитет производа

едукацијом ове и следеће генерације

пчелара, али и да вам пружи могућ-

ност да се ваши најбољи локални про-

изводи, у овом случају ваш сјајан мед,

пласира на друга тржишта, као што је

европско, да потрошачи буду сигурни

да је тај производ нешто сјајно што од-

говара очекивањима и прописима – ис-

такао је Девенпорт.

Јован Миловановић, пред-

седник Општине Неготин, најавио је

могућност даље сарадње са ЕУ иста-

кавши да је овај крај источне Србије

досадашњим активностима оправдао

поверење својих партнера на пројек-

тима.

- Ми смо претходних година

показали потенцијале на реализацији

бројних пројеката који су суфинанси-

рани преко фондова ЕУ укупне вред-

ности веће од три милиона евра, коју

су допринели развоју политичке све-

сти, побољшању стања социјално

угроженог становништва и инфра-

структуре. То је потенцијал на који ми

можемо да се ослонимо у будућности

и наставимо сарадњу у смислу реали-

зације пројеката који би били крупни и

важни за цео регион Тимочке Крајине.

Неки од крупних потенцијала који се

овде на регионалном новоу могу реа-

лизовати и који могу да постану одр-

живи и финансијски јако исплативи су

пројекти Националног парка и “Ђер-

дапа 3”. То су најкрупнији пројекти које

бисмо могли да пратимо и реали-

зујемо. Обострана воља за сарадњу

постоји и оно што бих хтео да изразим

јесте приступачност његове екселен-

ције за било коју врсту разговора, из

било које области коју је исказао у раз-

говорима са мном и мојим сарадни-

цима – истакао је Миловановић.

С.М.Ј.Овај текст суфинансира 

општина Кладово

Овај текст суфинансира 

општина Сокобања

Девенпорт са челницима Неготина
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БОР - Ни проблеми,

који су ове зиме пратили ру-

даре на површинском копу

"Велики Кривељ" Рудника

бакра Бор, нису спречили за-

послене да у првом кварталу

ове године ископају близу три

милиона 200 хиљада тона

руде у којој је било 8.834 тоне

бакра, што је 11 процената

више од плана. Истовре-

мено, остварена раскривка

износи скоро три милиона

800 хиљада тона, што са

рудом даје близу седам ми-

лиона тона ископина. За че-

тири месеца ове године

флотација "Велики Кривељ"

из руде са кривељског копа

произвела је 6.060 тона

бакра у концентрату, што је у

оквиру плана.

Од почетка године

просечна остварена месечна

количина руде са кривељског

копа износи око 850 хиљада

тона. Наредних месеци се

очекује и 900 хиљада тона,

па ће овај површински коп,

који је носилац производње

бакра у Басену, достићи го-

дишњу производњу већу од

десет и по милиона тона

руде.

Да нема препрека за

остварење таквог плана, по-

тврђује технички директор

Рудника бакра Бор Видоје

Адамовић јер је "отворена"

руда готово за целу годину, а

обимније раскривање по-

чиње на источном делу копа.

Осим тога, јаловина се од-

лаже ближе захвату, па је за

више ископина потребно

мање камиона.

Добрим производним

резултатима у првом квар-

талу ове године, који гаран-

тују и испуњење  планова до

краја године, подједнако до-

приносе и руководство и ру-

дари на кривељском копу

који су спој младости и иску-

ства. О раду у зимским и лет-

њим условима и на старим и

савременим рударским ма-

шинама разговарали смо са

возачем тешких камиона

Дејаном Аџићем, представ-

ником старије генерације, и

са багеристом Александром

Ристовићем, представником

млађе генерације рудара на

копу "Велики Кривељ".

- Када су суви транс-

портни путеви, као сада, ми-

лина је возити ове нове

камионе, али када је магла,

снег и лед, онда морамо да

будемо опрезни јер су ове

грдосије веома скупе и про-

изводња не сме да трпи. Али,

сналазимо се подједнако

добро и у зимским и у лет-

њим условима. Ја сам почео

давне 1986. године као возач

у погону "Јама", а на копу

"Велики Кривељ" возим од

1999. године. Почео сам на

"еуклиду" и "унитрагу", сада

возим најновији "белаз", а по-

времено и стари "еуклид".

Возио стари или нови камион

- мени је исто што се тиче од-

говорности. Када са транс-

портни путеви добри, и стари

и нови камион у рукама доб-

рог возача иду подједнако.

Међутим, ново је ново и

много је лакше радити када

је кабина климатизована - ис-

крен је возач Дејан Аџић.

Багериста Александар

Ристовић је представник мл-

ађе генерације рудара на

кривељском копу јер овде

ради тек три године. Као ру-

дарски техничар, наставља

породичну традицију јер су

му и отац и мајка пензију

стекли у Рударско-топиони-

чарском басену Бор - отац је

радио као пословођа на копу

"Церово" и на транспортном

систему "Велики Кривељ",

мајка као палилац мина на

старом борском површин-

ском копу, а по затварању

копа пензију је стекла у гене-

ралној дирекцији Басена.

- Још као мали дола-

зио сам са оцем на површин-

ски коп и дивио се великим

рударским машинама. За-

вршио сам школу за рудар-

ског техничара, запослио се

и радим на великом рудар-

ском багеру. Тако се испунио

мој дечачки сан. Овде ра-

димо у свим временским

условима, али и лети и зими

треба чувати овако велике и

скупе машине. Радим и на

старим и на новим багерима,

и на нижим и на вишим ета-

жама. Нема неке велике раз-

лике осим што је савремена

машина лепша, па је веће и

задовољство и одговорност.

Важно је да сви заједно

дајемо што већу производњу

и да чувамо вредне машине

са којима радимо - каже баге-

риста Александар Ристовић. 

Са рударима који раз-

мишљају и раде као возач

тешких камиона Дејан Аџић и

багериста Александар Ристо-

вић површински коп "Велики

Кривељ" још дуго ће бити но-

силац рударске производње

у Рударско-топионичарском

басену Бор.

М. М.

ВИШЕ ОД ПЛАНА - 11 ОДСТО БАКРА
Први квартал на копу "Велики Кривељ"

Александар Ристовић, багериста

Од почетка године просечна остварена месечна ко-

личина руде са кривељског копа износи око 850 хиљада

тона. Наредних месеци се очекује и 900 хиљада тона, па

ће овај површински коп, који је носилац производње бакра

у Басену, достићи годишњу производњу већу од десет и

по милиона тона руде.

Површински коп “Велики Кривељ”
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КЛАДОВО - Више од

300 незапослених лица конку-

рисало је на 91 слободно рад-

них места на 13. Сајму

запошљавања одржаном у

Кладову, у организацији НСЗ -

Филијала Бор. Сајам запошља-

вања у граду на Дунаву је

други који је ове године органи-

зован на подручју Тимочке

крајине.  

Сајмови запошљавања

су изузетно добар вид сарадње

послодаваца и незапослених

лица. За локалну самоуправу

овакав вид комуникације је

значајан нарочито у ситуацији

када је половина од оних који у

Кладову траже посао без ква-

лификације. Зато је Сајам за-

пошљавања окупио велики

број незапослених лица без об-

зира на године и радно иску-

ство, који су већ дуго на

евиденцији испоставе у Кла-

дову. 

- Сајмови запошља-

вања су једна од мера активне

политике запошљавања На-

ционалне службе. Незапосле-

ним лицима је пружена при-

лика да у директном контакту

са више послодаваца изнесу

своје професионалне каракте-

ристике. Сајам запошљавања

у Кладову према интересо-

вању послодаваца и незапос-

лених лица превазишао је

наша очекивања, што значи да

су запослени у кладовској ис-

постави предузели низ актив-

ности да Сајам успе - рекла је

Соња Станковић, директорка

Филијале НСЗ Бор.

Раднике од првог до

седмог степена стручности,

угоститељске, туристичке и

електро-машинске струке тра-

жило је 18 послодаваца. 

- По занимању сам

електричар, а без посла сам 10

година. Радио сам у брзопала-

начком "Термовенту". Међу-

тим, предузеће је отишло у

стечај, а ја на евиденцију кла-

довске испоставе. Верујем да

ћу после Сајму запошљавања

ипак доћи до радне књижице,

јер се траже и производна за-

нимања - оптимиста је Марко

Јовановић.

Понуда на Сајму била

је разноврсна, примане су при-

јаве за различита занимања, а

највеће интересовање било је

на штанду Компаније ''Теки-

јанка".

- Потребни су нам рад-

ници трговинске и угости-

тељске струке, којима нудимо

додатно усавршавање, али и

могућност напредовања у по-

слу. Прикупли смо понуде, ус-

ледиће разговори и одабир ка-

ндидата - појаснила је Даније-

ла Царановић, портпаролка

''Текијанке''. 

М. Р.

ТРАЖИ СЕ  90 РАДНИКА
Одржан 13. Сајам запошљавања у Кладову

Сајам запошљавања

БОЉЕВАЦ - У брдском селу Оснић, код Бољевца, куће

су једна од друге удаљене и по неколико километара. Међутим,

за мештане је највеци проблем што пут не постоји и што су преко

стаза које су урасле у траву и шибље, свакодневно пешачили.

Изградњом локалних путева , у коју је општина Бољевац посред-

ством Дирекције за планирање и изградњу уложила 30 милиона

динара, и људи из овог села коначно це моћи колима до својих

кућа.

- Радиће се комплетни путеви – објашњава Нели Ђорђ-

евић, директор бољевачке Дирекције за планирање и изградњу.

– истоветно ћемо поступити и у додатне 24 месне заједнице у

општини, тако да ће свако село добити асфалт.

С. Б.

ПУТЕВИ 
КА СЕЛИМА

Бољевац издвојио 30 милиона динара

Изградња пута у Оснићу

Овај текст суфинансира 

општина Кладово

Овај текст суфинансира општина Бољевац

КЊАЖЕВАЦ - Прве количине органски произведеног меда на ино-

страно тржиште отићи ће већ 2016. године, најављује књажевачки ''Тимомед'',

који је иницитарор покретања ове производње. 

Предузеће ''Тимомед'' један је од добитника највишег општинског при-

знања. Мајска награда у овај колектив стигла је само неколико дана након што

је ''Тимомед'' у Књажевац донео велики шампионски пехар Међународог пољо-

ривредног сајма у Новом Саду. 

- Освојили смо шампионски врхунски пехар за квалитет наших про-

извода са наших простора, са подручја Старе планине. То нас радује и отвара

на пут ка иностраном тржишту - каже директор ''Тимомеда'' Србислав Ви-

дојевић. 

Из ''Тимомеда'' је потекла иницијатива о покретању органске про-

изводње меда, за којим на иностраном тржишту влада велико интересовање.

- Формирали смо једно удружење органске производње меда и почећемо при-

прему пчелара за органску производњу. Већ у 2016. имаћемо прве количине

органски произведеног меда. Велико је интересовање иностраних купаца за

ову производњу и све количине које се буду произвеле, биће продате. Наши

произвођачи могу да буду сигурни да ће имату сигурно тржиште - наглашава

Видојевић. 

Предузеће ''Тимомед'' основано је 1989. године, а титулу шампиона

квалитета Новосадског сајма носи од 2000. године. 

Љ. П.

ОРГАНСКИ МЕД
Нови производи у књажевачком ''Тимомеду'' 

Овај текст суфинансира општина Књажевац



ОГЛАСИ8 БРОЈ 143



БРОЈ 143 КУЛТУРА 9

ЗАЈЕЧАР - Првог дана

фестивала свих манифестација

“Београдски манифест“ успешно

је представљен програм 49. из-

дања Гитаријаде. “Београдски

манифест” званично је отворио

Расим Љајић, потпредседник

Владе и министар трговине, ту-

ризма и телекомуникација, који

је истакао да је ово прилика

представити све туристичке по-

тенцијале Србије.

Званично отварање све-

стране манифестације испратио

је трио „Mastersblastersi“. На

штанду најдуговечније рок мани-

фестације сви посетиоци могли

су да се информишу, како о про-

граму, тако и о конкурсу за

пријаву демо бендова на 49. Ги-

тариајду, који ће подсећања

ради бити закључен 31. маја,

тачно у поноћ.

У музичком делу про-

грама на бини “Култур шок” која

је имала задатак да представи

сва лица музике у Србији, насту-

пили су „Меда Вук и Сандокан“,

из Петровца на Млави. Тмурно

време није спречило победника

48. Гитаријаде према гласу пуб-

лике, да приреди фантастичан

концерт.

Увод у завршетак лепог

дана и добро организованог про-

стора и времена, био је ватро-

мет, који је могао послужио као

најава за наредни одличан дан

на Калемегдану.

У оквиру другог дана фе-

стивала манифестација „Бео-

градски манифест“ на бини

„Култур  Шок“ наступио је, и Ги-

таријаду на најбољи начин пред-

ставио састав „Orthodox Celts“.

Њихов наступ најавио је, промо-

тер Гитаријаде, Ђорђе Давид,

који је подсетио на програм 49.

издања зајечарског рок фести-

вала, нагласио посебну важност

постојања манифестације и по-

звао све да у периоду од 29. јула,

до 1. августа посете Зајечар.

Фронтмен групе „Ortho-

dox Celts“, чији звук одише фу-

зијом различитих жанрова,

Александар Петровић изјаво је,

током концерта, да с обзиром на

то да је Гитаријада дошла у Бео-

град, посету сви морају узвра-

тити.

Огроман број обожава-

лаца уживао је, нешто више од

сат и по времена, уз традицио-

налну ирску музику са елемен-

тима рока. Одличну атмосферу,

коју је креирао први „ирски“ бенд

у Источној Европи, пратило је

више од хиљаду људи, што је

био и највећи број посетилаца у

„Култир шок“ зони, током тра-

јања манифеста.

Последњег, трећег дана

"Београдског манифеста", на

штанду Гитаријаде, посетиоци су

могли да се упознају са програ-

мом овогодишњег фестивала,

да погледају промо филмове о

најдуговечнијој рок манифеста-

цији, узму промо материјал и

упознају се са условима кон-

курса, који траје до краја овог ме-

сеца. 

С. Б.

ГИТАРИЈАДА НА МАНИФЕСТУ
Предстојећи рок спектакл представљен и у претстоници

Догађај увеличао Orthodox Celts

ВЕРНИ ЧУВАРИ
ТРАДИЦИЈЕ

НЕГОТИН – Културно

уметничко друштво „Чучук Ста-

на“, из Сикола, свеукупни је по-

бедник 42. традиционалне мани-

фестације „Сусрети села“. Сико-

љани су, у конкуренцији од 12

месних заједница општине Него-

тин, по оцени стручног жирија, на

најбољи начин приказали на-

родне обичаје, игре и песму овог

краја, па им је, уз диплому и част

да представљају општину Него-

тин у вишем рангу такмичења,

припала и новчана награда у ви-

сини од 30.000 динара. Они су

освојили и дипломе за најбољу

сценографију и народну ношњу.

- Радили смо активно од

оснивања и верујемо да смо се

управо трудом и радом из-

двојили ове године. Представили

смо се аутентичним играма и

песмама, а публици смо прика-

зали обичаје везане за просидбу,

на начин како се то некада ра-

дило у нашем селу. Зато нам је

ова награда и мотивација за

даљи рад, па се надамо да ће са

снагама које имамо у селу, а Си-

коле броји око 300 становника,

моћи да се на нас рачуна и на

наредним смотрама - каже Ми-

лован Станковић, председник

КУД “Чучук Стана”.

Одлуком жирија, друго

место и новчану награду од по

20.000 динара поделила су кул-

турно уметничка друштва „Ви-

дра“ из Видровца и „Карбулово“

из Карбулова, а треће „Воја

Чурић“ из Кобишнице и „Врело“

из Шаркамена, којима је припало

по 10.000 динара. Општина Не-

готини као покровитељ и Дом

културе као организатор, за

учешће у манифестацији за кул-

турно-уметничко друштво које је

учествовало на смотри из-

двојили су по 60.000 динара.

Организатори су за нај-

бољу режију наградили КУД

„Видра“, из Видровца, а за најбо-

љу организацију програма КУД

“Флоричика” из Јабуковца.

С.М.Ј.Овај текст суфинансира

општина Неготин

КЊАЖЕВАЦ - На позив Народне библиотеке ''Његош'', у Књажевцу су

гостовали дечјији писци Владмир Андрић и Бранко Стевановић. Задовољство

да уживо виде ауторе из школске лектире имали су, поред градских, основци у

сеоским школама у Минићеву и Кални, као и малишани у вртићу. 

Аутор култних дечијих емисија ''Пустолов'', ''Вага за тачно мерење'',

филма ''Шешир професора Вујића'' Владимир Андрић казао је да је за децу

веома важно да сазнају да писци не постоје само на сликама: ''Битно је да виде

да смо обични, и да само мало боље од других умемо да кажемо оно што виси

у ваздуху и да то, како је говорио Душко Радовић, саопштимо кратко, јасно и

смешно.''

И Бранко Стевановић сматра да би овакве сусрете требало организо-

вати што више и што чешће са људима који се баве креативним стваралаштвом:

''Ми смо дужни да деци покажемо оно што радимо, што раде одрасли у свету

књижевности. Десанка Максимовић.                                                                Љ.П. 

ПЕСНИЦИ И ДЕЦА

Андрић и Стевановић са малишанима

Овај текст суфинансира општина Књажевац
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БОЉЕВАЦ - Бобан

Марјановић, кошаркаш Црвене

звезде и најбољи центар у Ев-

ропи, предложен је за почасног

грађанина Бољевца, потврдио је

за наш лист др Небојша

Марјановић, председник те оп-

штине.

- Марјановић је ''наше''

дете – каже председник оп-

штине. - Рођен је у Бољевцу, где

је и почео да се бави кошарком у

локалном КК ''Ртањ''.

У Бољевцу кажу да је по-

пуларни Боби, коме су родитељи

просечно високи, већ у седмом

разреду основне школе био

виши од два метра.

- Кажу, ''повукао'' је на

деду из бољевачког села Мирово

– додаје др Марјановић. - Ста-

рији људи из Мирова памте Бо-

бијевог предака. Веле, био је

виши од 210 центиметара.

Бобијев деда, кажу Бо-

љевчани, није могао да себи

купи обућу одговарајуће ве-

личине. Због тога су се, спе-

цијално за њега, правили кожни

опанци, број 48.

- Одлуку о именовању

Марјановића за почасног грађа-

нина Бољевца требало би да ус-

воје одборници у локалном па-

рламенту – образлаже председ-

ник општине. - Након тога, 10. се-

птембра, на Дан града, њему ће

бити уручено признање почасног

грађанина Бољевца.             Е. Т.

БОБИ, ПОЧАСНИ БОЉЕВЧАНИН
Признање најбољем кошаркашком центру у Европи

Боби Марјановић

Обележен значајан јубилеј 

''РИЗНИЦА'' 
ИЗВОРА

КЛАДОВО - У новој школској години у кладовским средњим шко-

лама у клупама ће бити места за 150 свршених осмака, 30 мање него у

претходном уписном року. Средња школа “Свети Сава” уписаће по 30

ученика, који ће се школовати за економског техничара, и на општем

смеру гимназије у четворогодишњем и 30 ђака на смеру трговац у трого-

дишњем трајању. У Техничкој школи образоваће се се по 30 будућих

електротехничара рачунара и машинских техничара за моторна возила. 

Ове године  изостаће упис у комбиновано одељење у коме су се

школовали електроинсталатери и електромеханичари за расхладне уре-

ђаје због слабог интересовања будућих средњошколаца. У том одељењу

претходне године уписано је само 12 ученика. На малу матуру у јуну ће

у пет основних школа из кладовског краја изаћи 144 будућа средњо-

школца.                                                                                                     Љ. Т.

ОДЕЉЕЊЕ МАЊЕ

КЊАЖЕВАЦ - Програмом под називом ''Ризница''и великом

изложбом старих предмета, књажевачко Удружење за неговање тра-

диције ''Извор'' почело обележавање десетогодишњице постојања и

рада. 

Програм је припремљен у сарадњи са Основном школом

''Димитрије Тодоровић Каплар'' и Домом културе. Придружили су се

и свирачи-аматери и чланови Школе фолклора ''Коло''. 

- Наравно, почели смо са децом, јер оно што је најбитније

јесте да корене оставимо овој младости. Користим прилику да им се

захвалим, као и свима који све ове године подржавају оно што ра-

димо и који нам помажу - казала је председница ''Извора'' Љиљана

Михајловић.

Ученици Основне школе ''Димитрије Тодоровић Каплар'' ис-

причали су причу о древним обичајима, рецитовали су, свирали, пе-

вали, загонетали, венчиће пољског цвећа пустили да плове

Тимоком. 

У част десетогодишњице ''Извора'' у малој сали Дома кул-

туре приређена је изложба предмета, који се, прикупљени од чла-

нова и Књажевчана, чувају у удружењу. Према речима Љиљане

Михајловић посетиоцима изложбе најинтересантнија је збирка ча-

рапа и тканица.

Занимљиве манифестације, у години када је понело и

највише општинско признање – Мајску награду, ''Извор'' најављује

током лета и јесени. Публику ће подсетити на духовно наслеђе,

говор, грађанске обичаје, као и на специфичности кухиње овога

краја.                                                                                                 Љ. П.Овај текст суфинансира општина Књажевац

Јубилеј су увеличали малишани

Овај текст суфинансира општина Бољевац

Техничка школа у кладову

ЗАЈЕЧАР - Удружење дистрофичара у Зајечару обележило је

Међународну недељу борбе против дистрофије. Циљ манифестације

је подизање свести јавности о проблемима са којима се сусрећу особе

оболеле од прогресивних неуромишићних болести, истакнуто је на

скупу Зајечару.

"Сарадња и подршка локалне самоуправе неопходна је за

остваривање циљева и програма зајечарског Удружења дистро-

фичара", рекао је Срђан Марјановић, помоћник градоначелника

Зајечара.

О проблемима оболелих и њиховој екукацији говорили су и

докторка Бранкица Васић и психолог Јасмина Николић, као и пред-

ставници Центра за социјални рад. Око 2.000 људи пати од неких

облика дистрофије, док само Удужење дистрофичара Србије броји

1.800 чланова.

Овај текст суфинансира општина Кладово

ДИСТРОФИЈА
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БОР – Због сумње да је

извршио кривично дело насиља у

породици, припадници борске по-

лиције лишили су слободе свог

суграђанина И.С. (37), који се

сумњичи да је у ноћи између

петка и суботе претукао своју су-

пругу и нанео јој повреде главе и

тела.

Све је, како сазнајемо, по-

чело у суботу, сат након поноћи,

када је у Општу болницу у Бору

довежена супруга И.С. Уплашена,

она је тада лекарима испричала

да ју је муж претукао. Међутим,

када се њен човек, нешто касније,

појавио у болници, жена је проме-

нила причу и казала да је – пала

низ степенице!

Након тога, И.С. је пала у

кому, али је одреаговала на тера-

пију и дошла свести. У суботу

увече су је испитали органи реда,

али се жена држала приче да је

пала низ степенице. Категорички

је порицала да ју је супруг прету-

као.

- И.С. и његова супруга су

у петак били на слави, код

пријатеља – речено је нашем

листу из извора блиским истрази.

– Када су нас из болнице обаве-

стили о случају, одмах смо по-

слали увиђајну екипу у кућу И.С.

Ту смо затекли такав призор

какав се виђа само у акционим,

холивудским филмовима.

Кућа је била, каже наш

саговорник, у општем хаосу.

Ствари су биле испретуране, а на

више места у кући уочени су тра-

гови крви. То је, уз повреде које је

задобила жена, полицију навело

да посумња да је И.С. брутално,

рукама и ногама, пребио своју су-

пругу и нанео јој тешке телесне

повреде, опасне по живот.

- Предочили смо жени да

све упућује на то да је пребијена,

као и да је лекарима то по-

тврдила – наставља наш саговор-

ник. – Међутим, она и даље

упорно пориче да ју је супруг

тукао и држи се приче да је пала

низ степенице, без обзира на то

што су трагови крви пронађени по

целом стану.

У међувремену, саслушан

је и И.С. који негира да је прету-

као супругу. Полиција сумња да

су се иза затворених врата и ра-

није дешавале сличне сцене, али

то  до сада нико није пријављи-

вао.

- Пацијенткиња је при-

мљена са преломом лобање, на-

гњечењем мозга са унутрашњим

крварењем и модрицама по

целом телу – каже др Синиша

Србуловић, неурохирург Опште

болнице у Бору. – Непосредно

након пријема, жена је пала у ко-

му, али је добро одреаговала на

терапију и дошла свести.      В. Н.   

ЖЕНА ПАЛА 
НИЗ СТЕПЕНИЦЕ?

Ухапшен Боранин И.С. (37) због насиља у породици

ЗАЈЕЧАР - Трагедија породице Адеми, из Зајечара, прети

да се увећа трећом жртвом саобраћајне несреће која се догодила

у селу Малча, на путу Ниш-Сврљиг. Аутомобил марке ''фиат

пунто'', зајечарске регистрације, којим је управљао Кујтим Адеми,

из Зајечара, у двострукој кривини у центру Малче, изненада се

занео и препречио на коловозу па је на њега долазећи из супрот-

ног смера налетео ''мерцедес 190'', београдске регистрације. При-

ликом директног удара предњег дела ,,мерцедеса,, у десна

предња и задња врата пунта погинула је Мирзана Адеми (24), су-

пруга возача Адемија, а његова бака Малвје Адеми је задобила

повреде, од којих је, на путу до Ургентног центра КЦ Ниш - пре-

минула.                                                                                         С. Б.

СТРАДАЛЕ ДВЕ ЖЕНЕ

Смрскани “фиат пунто”

М.М. извршио самоубиство у сокобањском аквапарку

ОБЕСИО СЕ 
О ТОБОГАН

СОКОБАЊА - На сокобањском аква парку на Подини радник аква

парка М.М. (1984) извршио је самоубиство вешањем. Како се могло чути од ко-

лега са којима је радио, ништа није наговештавало да ће се трагићно настра-

дали одлучити на овај корак. Увиђај на лицу места трајао је скоро два сата

М.М. из сокобањског села Ресник, био је ангажован на сокобањском

аква парку на пословима руководиоца хидротехничког одржавања. Колега који

му је предао смену у аква парку каже да је М.М. био добро расположен и да

ништа није указивало да ће се одлучити на овај корак. Он додаје да га је отац

довезао на посао и да су њих двојица остали у аква парку да заједно попију

кафу. 

Након очевог одласка, М.М. је остао сам у аква парку. Како сазнајемо,

сва врата су била закључана, а ових дана су поједини запослени били анага-

жовани на припреми базена за предстојећу летњу сезону која би по плану тре-

бала да почне 20. јуна. М.М. је важио за одличног стручњака на одржавању

базена, а све колеге који су били на аква парку кажу да је био заиста предан

послу и да се увек трудио да поверене послове обави на време. Сви потврђују

да нико није могао да примети било какаве сигнале да ће се М.М. одлучити на

овакав потез.    

Тело несрећног М.М. приметиле су комшије које живе у околини аква

парка у каснијим преподневним часовима и одмах обавестили сокобањску по-

лицију. Како је установљено, несарећни човек је самоубиство извршио веша-

њем са платформе тобогана. 

У поподневним часовима на лицу места су се окупили и чланови

најуже породице настрадалог, чије тело су преузели након обављеног увиђаја.

Све време на лицу места била је присутна и медицинска екипа сокобањсјког

Дома здравља.

Увиђај су обавили криминалистички техничари СУП Зајечар у каснијим

поподневним часовима, након чега је потврђено да је М.М. извршио самоуби-

ство вешањем. Незванично сазнајемо да код настрадалог није пронађено

ништа што би помогло у утврђивању мотива за извршење самоубиства.  С. П.

Аквапарк у коме је страдао М.М.

Дана 21.05.2015. године, прерано и изненада, 

у 48-ој години живота, напустио нас је наш мили

МИЛАН СТЕВАНОВИЋ - ЈУМБА

Захваљујемо свима који су се 23.05.2015.год.

придружили нашем болу и дошли на последњи ис-

праћај нашег Милана.

Они су покушали да нас утеше, али утехе нам

нема.

Јер, зла судбина га је отела из наших живота,

али заборав га из наших срца никад однети неће.

Са тугом у срцу и на овај начин се од њега

опраштају његови најмилији:

отац, мајка, ћерка, сестра и остала родбина.
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